Denna blankett används när du vill ha ett förhandsbesked om tillgodoräknande
av hel kurs vid Högskolan Väst
Förhandsbesked kan sökas av följande:
– Den som inte är student, men är invandrare/flykting med akademisk utbildning från hemlandet och
som strävar efter att vid Högskolan Väst komplettera denna.
– Den som är student vid annat lärosäte i Sverige och påbörjat en utbildning som leder till
yrkesexamen, och avser att fortsätta sina studier vid Högskolan Väst.
– Den som är student vid Högskolan Väst och planerar att studera utomlands (free mover eller inom
avtal), eller vid annat svenskt lärosäte.
– Den som läser ett program vid Högskolan Väst och vill pröva om en/flera fristående kurs/er kan ingå
i examen, utan att den/de överlappar (samma innehåll helt eller delvis) kurserna i programmet.
Fyll i de vita fälten enligt anvisningarna på blanketten.
Detta ska skickas med
Om ansökan gäller tidigare studier vid annat lärosäte är:
– kursplan, litteraturlista eller annan studiedokumentation för kurser som lästs vid annan
högskola/universitet eller motsvarande
– kopia av kursbevis/examensbevis eller motsvarande
Eventuell namnändring/ändring av personnummer skall alltid dokumenteras.
Om ansökan gäller planerade studier vid annat lärosäte är:
– kursplan, litteraturlista eller annan studiedokumentation för de kurser som kommer att läsas vid
annan högskola/universitet eller motsvarande
Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig
Dvs att de underlag som krävs för att högskolan skall kunna lämna förhandsbesked om
tillgodoräknande har bifogats och att blanketten fyllts i korrekt.
Ett förhandsbesked är inte giltigt som beslut
Ett förhandsbesked går inte att överklaga och är inte giltigt som beslut, utan bedömningarna
i beskedet är preliminära och inte bindande. När du blivit student vid Högskolan Väst, alternativt läst
den kurs förhandsbeskedet gäller, måste du ansöka om tillgodoräknande. Blankett finns på högskolans
hemsida.
Handläggningstiden beräknas till 4-6 veckor. För mer information se Högskolans egna föreskrifter och
riktlinjer. Ansökningshandlingarna skickas till:
Högskolan Väst
Examen
461 86 Trollhättan

Ansökan om FÖRHANDSBESKED om tillgodoräknande av hel kurs
i examen vid Högskolan Väst
Ansökan komplett:…………………….
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer, ort

Personnummer

Telefon dagtid

E-post

Examen som tillgodoräknandet ska ingå i

Huvudområde/huvudämne alt inriktning

Jag har läst/ska läsa:
Skriv kursens namn och antal poäng. För att din ansökan skall kunna behandlas måste intyg på dina tidigare studieresultat samt kursplan med litteraturlista bifogas.
Kursplan med litteraturlista behöver inte bifogas för kurser lästa vid Högskolan Väst. Om ansökan avser tillgodoräknande av yrkesverksamhet ange yrke.
Kurs
Hp
Universitet/Högskola
Bilaga

Jag önskar få det tillgodoräknat som:
Kryssa för det alternativ du önskar. Om ansökan avser tillgodoräknande av specifik kurs, ange kurskod och kursnamn.
Kurskod
Kurs

□
□ Valfri kurs/termin
Sökandens underskrift

Hp

Datum

Ansökan skickas/lämnas till: Högskolan Väst, Examen, 461 86 Trollhättan
Förslag till förhandsbesked och ev motivering (ifylls av ämnesgranskare - OBS! ”Avslag” skall alltid motiveras)

□
Kan inte tillgodoräknas □
Kan tillgodoräknas

Ämnesgranskarens underskrift

Avdelningsledarens (motsv) underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Datum

Förhandsbesked (ifylls av examenshandläggare)

Originalhandlingar har granskats
Ja

□

Nej

□

Examenshandläggarens namnteckning

Originalhandlingar skall alltid granskas vid utländsk utbildning!

□
Kan inte tillgodoräknas □
Kan tillgodoräknas

Namnförtydligande

Uppdaterad: 2019-07-19

Datum

