TILLGODORÄKNANDE AV KURS doktorand
COURSE CREDITING doctoral student

Ansökan om tillgodoräknande av kurs - utbildning på forskarnivå
Application - crediting of course on doctoral education 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

Antal högskolepoäng som önskas
tillgodoräknas
Number of credits that should be credited

Motivering för antal tillgodoräknade poäng bifogas
Justification for number of credits that should be
credited 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
5.6.1 Tillgodoräknande av kurser genomförda före antagning
En kurs genomförd före antagningen till forskarutbildningen kan endast tillgodoräknas om det motiveras av den individuella
studieplanen, vilket betyder att schablonmässig överföring av poäng inte får ske från tidigare utbildning. Tillgodoräknande
av kurs innebär inte att utbildningen blir kortare än fyra år nettostudietid för doktor respektive två år nettostudietid för
licentiat.
Utbildning/kurser som genomförts innan sökande antagits till forskarutbildningen får inte tillgodoräknas
- om de ingått i magisterexamen, master eller någon annan motsvarande eller lägre examen,
- om de är för forskarutbildningen behörighetsgivande kurser på grund- eller avancerad nivå.
Kurser på grund- eller avancerad nivå kan efter godkännande av fakultetsnämnden tillgodoräknas. Vid godkännandet ska
poängantalet anges i beslutet. Antalet poäng ska anpassas med hänsyn till att kraven på studerande på forskarnivå ligger
högre än för studerande på de tidigare utbildningsnivåerna.

From the SLU guidelines for doctoral education
5.6.1 Crediting of courses completed before admission
A course completed before admission to a third-cycle programme can only be credited if this is justified by the individual study
plan, which means that standardised transfer of credits may not be made from previous studies. Crediting of courses does not
mean that the programme will be shorter than four years of net study time for the degree of Doctor, or two years for the degree
of Licentiate.
Education programmes/courses completed before the applicant has been admitted to a third-cycle programme may not be
credited if
- they have been included in a master's degree or an equivalent or lower degree;
- if they are courses at first or second-cycle level conferring eligibility for a third-cycle programme.
First or second-cycle courses may be credited subject to approval by the faculty board. An approval decision must specify the
number of HECs credited. The number of HECs must be adapted to take into account that the requirements made of those
studying at doctoral level are more exacting than for lower academic levels.
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