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Ansökan om tillgodoräknande av studier 
Tillgodoräknande av del av kurs eller kurser 

 
 
Ansökan om tillgodoräknande av kurser vid Örebro teologiska högskola (ÖTH) bereds och 
handläggs av studievägledare. Beslut fattas av studierektor. För detaljerad information om 
handläggning av tillgodoräknande, se Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Örebro 
teologiska högskola. 
 
Ansökan mailas till studievagledare@altutbildning.se         

För- och efternamn E-postadress 
  

Telefonnummer Personnummer 
  

 
 
1. Examinationer från tidigare studier som ska bedömas 
 
Lärosäte 
 

 
Land (om ej Sverige) 
 

 
Kurskod Kursnamn  Examination    Poäng 
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2. Studiernas motsvarighet vid ÖTH

Vilken/vilka examination/-er motsvarar detta vid ÖTH? 
Kurskod Kursnamn Examination Poäng 

För att ärendet ska kunna behandlas krävs bifogat underlag. Resultatintyg/studieintyg (”Official 
Transcript of Records”) eller examensbevis ska vara formellt giltiga, försedda med lärosätets 
stämpel och underskrift. Elektroniska dokument accepteras endast om det finns 
verifikationsverktyg kopplade till dokumentet eller om betygsdokumentet mejlas direkt till oss från 
lärosätet som utfärdat det. Ytterligare handlingar kan komma att begäras som komplettering. 

 Jag har bifogat registerutdrag/examensbevis som underlag för min ansökan om
tillgodoräknande (obligatoriskt).

 Jag har bifogat kursplaner som underlag för min ansökan om tillgodoräknande.
 Jag har bifogat ytterligare kurshandlingar som underlag för min ansökan om tillgodoräknande.

Datum för ansökan      Underskrift 

Ifylls av ÖTH: 

Ansökan inkom datum Ansökan komplett datum 

 Ansökan beviljas 
 Ansökan avslås

Datum för beslut Underskrift 
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