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Handlägggningstiden beräknas tilll 4-6 veckor. För mer infformation se Högskolans egna föreskrrifter och
riktlinjerr. Ansökninggshandlinga
arna skickass till:
Högskollan Väst
Studentccentrum /Exaamen
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Överklaggande
Enligt höögskoleförordnningen (SFS 2006:1053,
2
122 kap 2 §) kan den som vill överklaga
ö
besslut om
tillgodorääknande, göraa det hos Överklagandenämnnden för högsskolan (ÖNH). Överklaganddet måste varaa
skriftligt. Du måste angge det överklaagade beslutett, den ändring av beslutet so
om du önskar och de skäl so
om du
om tre veckor,, efter det att ddu har fått del av
åberopar till stöd för övverklagandet. Överklagan sskall göras ino
beslutet. B
Beslut av ÖN
NH kan inte öv
verklagas. Öveerklagandet skickas
s
till:
ÖNH
Högskolaan Väst
Registratoor
461 86 Trrollhättan

Ansökan om tillgodoräknande av DEL AV KURS vid Högskolan Väst
Ansökan komplett:…………………….
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer, ort

Telefon dagtid (även riktnummer)

Examen som tillgodoräknandet ska ingå i

Mobilnummer

Personnummer

E-post

Huvudområde/huvudämne alt inriktning

Jag har läst:
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:
Ange hel kurs. Om ansökan avser tillgodoräknande av utlandsstudier resp. yrkesverksamhet, räcker det att ange ämne.
Kurskod
Kurs
Del/moment

Sökandens underskrift

Hp

Datum

Ansökan skickas/lämnas till: Högskolan Väst, Examen, 461 86 Trollhättan

Beslut och ev motivering (ifylls av examinator - OBS! Avslag skall alltid motiveras))

Originalhandlingar har granskats
Ja

□

Nej

□

Originalhandlingar skall alltid granskas vid utländsk utbildning!

Beslutsfattarens namnteckning
Ansökan beviljas
Namnförtydligande

Uppdaterad: 2013-12-12

Ansökan avslås

□
□

Beslutsdatum

