GODKÄNNANDE AV KURS - forskarnivå
COURSE APPROVAL - doctoral student

Denna blankett kan användas vid VH-fakulteten om doktorand och/eller handledare i god tid före examen vill försäkra sig om att en kurs
godkänns i examen.
This form may be used at the VH Faculty if doctoral student and/or supervisor in good time before the degree would like to make sure
that a course and may be included in the degree.

Ansökan om godkännande av kurs i examen på forskarnivå
Application - approval of course in degree at doctoral level
Doktorandens namn/Name of doctoral student

Personnummer/Personal identity number

Institution/Department

E-postadress/E-mail address

Kursnamn/Name of course

Antal högskolepoäng
Number of credits

Universitet/högskola
University/University college

Kursplan bifogas
Course syllabus is attached
Kursintyg bifogas
Course certificate is attached

Underskrift doktorand + namnförtydligande
Signature doctoral student + clarification of signature

Underskrift huvudhandledare + namnförtydligande
Signature main supervisor + clarification of signature

Datum/Date

Datum/Date
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Från SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå
5.6 Kurser
Alla forskarutbildningskurser vid SLU ska ha en kursplan enligt följande kriterier: förkunskapskrav, omfattning, lärandemål,
syfte, innehåll, pedagogisk form, tidsplan och vad som krävs för att man ska bli godkänd. Kurser ska innehålla ett moment
av egen prestation där nyvunna kunskaper och färdigheter testas och tillämpas i en lämplig pedagogisk form.
För att en kurs ska kunna ingå i examen krävs att den har forskarutbildningsnivå, är organiserad av ett universitet samt har
en kursplan, eller motsvarande dokumentation, som uppfyller SLU:s kriterier (se ovan). Andra typer av kurser med
godkänd kursplan kan ingå i examen efter godkännande av fakultetsnämnden.

From the SLU guidelines for doctoral education
5.6 Courses
All third-cycle courses at SLU must have a syllabus describing the criteria: entry requirements, scope, learning outcomes,
purpose, content, pedagogical form, timetable and pass grade requirements. Courses must include an element of personal
performance, where newly-acquired knowledge and proficiency are tested and applied in a suitable pedagogical form.
- For a course to be included in a degree, it must be given at doctoral level, be organised by a university and have a syllabus
that meets the SLU criteria (see above) or corresponding documentation. Other types of courses with an approved syllabus
may be included in the degree after approval by the faculty board.

Godkänna kurs i examen

2021-06-07

