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1 Bakgrund 
Tillgodoräknandeordning vid BTH ska betraktas som ett komplement till 
Högskoleförordningen (HF) 6 kap. 6–8 § som reglerar tillgodoräknande av utbildning vid 
högskola, annan utbildning, och yrkesverksamhet. 

 
Tillgodoräknanderätten är viktig för att gynna det livslånga lärandet, mobiliteten inom 
landet och mellan länder samt för högskolans internationaliseringsarbete. Högskolan skall i 
såväl studieorganisation som lokala föreskrifter främja ett generöst förhållningssätt till 
tillgodoräknande, nationellt som internationellt. 

 
Tillgodoräknande skall t.ex. kunna ske även om liknande utbildning inte finns vid den egna 
högskolan eller om innehållet i kursplaner och litteraturlistor från utlandsstudier inte helt 
överensstämmer med hemuniversitetets. 

 
Det kan påpekas att internationella konventioner (Lissabon och Bologna) förespråkar 
generositet som ett led i en ökad mobilitet. I dessa framhålls att det ska vara en väsentlig 
skillnad för att ett tillgodoräknande inte ska kunna ske. Detta innebär m.a.o. att 
bevisbördan ligger på myndigheten som gör bedömningen, och inte på studenten. 

 
Utbildning på forskarnivå: Tillgodoräknandeordningen avser eventuella tillgodoräknanden 
av utbildning eller verksamhet som genomförts före tillträde till utbildning på forskarnivå 
vid BTH. Godkännande av t.ex. kurs på forskarnivå som genomgåtts vid annat lärosäte än 
BTH efter antagning till forskarnivå vid BTH betraktas vid BTH inte som ett 
tillgodoräknande utifrån 6 kap. 6 § HF. Utbildningsmoment, t.ex. kurs, som genomförts efter 
antagning till forskarnivå betraktas vid BTH genomgående som ett provmoment där den 
enskilde forskarstudentens examinator för utbildning på forskarnivå har att fatta beslut om 
momentet ska innefattas i utbildningen på forskarnivå och i så fall med vilken omfattning, 
angivet i högskolepoäng (vid BTH bedöms prov som ingår i utbildningen på forskarnivå 
med betyget godkänd/underkänd). 
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2 Bestämmelser 

2.1 Nationella bestämmelser 
Regeringen har i Högskoleförordningen (HF) utfärdat allmänna bestämmelser för 
tillgodoräknande av kurs. Utöver dessa följer BTH SUHF:s1 rekommendationer avseende 
tillgodoräknanden av utländsk utbildning, och god sed vid tillgodoräknanden2. 

2.1.1 Prövning av rätten till tillgodoräknande 
Högskolan är skyldig att enligt 6 kap. 8 § HF pröva om en tidigare utbildning eller 
verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Endast den som är student eller den som har 
gått igenom en sådan uppdragsutbildning som regleras i Förordning (2002:760) om 
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor kan komma ifråga för tillgodoräknande. 
 
2.1.2 Tillgodoräknande av utbildning inom högskolan 
Det finns inte några särskilda bestämmelser i högskoleförordningen som reglerar 
tillgodoräknande av viss utbildning för annan utbildning inom en och samma högskola. 
Enligt praxis har studenter ändå rätt att få sådant tillgodoräknande prövat. 

2.1.3 Tillgodoräknande av utbildning vid annan högskola i Sverige 
Enligt 6 kap. 6 § HF har en student, som vid en högskola inom landet gått igenom viss 
högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt	att tillgodoräkna sig detta för 
högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig 
skillnad mellan utbildningarna. 

 
2.1.4 Tillgodoräknanden av utbildning vid annan högskola i Norden 
Samma som gäller under rubrik 2.1.2 gäller även studenter som har gått igenom viss 
utbildning med godkänt resultat vid universitet eller motsvarande läroanstalt i Danmark, 
Finland, Island eller Norge. Det gäller även för studenter som genomgått viss utbildning 
med godkänt resultat vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Sveriges Universitets- och Högskoleförbund. 
2 Tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning - riktlinjer och god sed 1999-09-29 
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2.1.5 Tillgodoräknanden av internationell utbildning 
Om en student har gått igenom en internationell utbildning med godkänt resultat, har 
studenten rätt att tillgodoräkna sig denna i de fall lärosätet är part i Europarådets 
konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i 
Europaregionen3 eller om lärosätet uppfyller något av följande villkor4 

 Den är statlig, statligt erkänd eller ställd under statlig tillsyn 

 Den är erkänd av regional myndighet som har statens uppdrag att erkänna 
utbildningar 

 Den är erkänd av en organisation som har statens uppdrag att ackreditera utbildningar 
eller av en ackrediteringsorganisation som är allmänt accepterad5 

Möjligheten till tillgodoräknande gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan 
utbildningarna. 
Om ingen av punkterna är uppfylld bör högskolan följa Universitets- och högskolerådets6 
bedömning om s.k. godtagbar standard i relation till studiestödsfordringen vad avser vissa 
länder. 

 
2.1.6 Tillgodoräknande av examensarbeten 
Det görs ingen skillnad mellan examensarbeten och andra kurser.  
 

2.1.7 Tillgodoräknande av annan utbildning respektive yrkesverksamhet  
Enligt 6 kap. 7 § HF gäller att student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den 
som avses i 6 kap. 6 § HF om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av 
sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den 
utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräkna 
motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) 2001:46 
4 Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) 2013:10 
5 http://www.iau-aiu.net/onlinedatabases/list.html 
6 Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) 2013:10 
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2.1.8 Definition av student 
Av 1 kap. 4 § HF framgår att med student avses den som är antagen till och bedriver 
högskoleutbildning och med doktorand en student som är antagen till och bedriver 
utbildning på forskarnivå om inte annat anges. 

 
2.1.9 Betyg vid tillgodoräknanden av hel kurs eller delkurs/provmoment 
Studieprestationen betygsätts av det examinerande lärosätet, inte av det tillgodoräknande 
lärosätet. Det innebär att kurs/del av kurs/provmoment som tillgodoräknas vid Blekinge 
Tekniska Högskola inte ska betygsättas. I de fall en student har fått tillgodoräkna sig 
kunskaper/färdigheter som del av en kurs och ett slutbetyg ska sättas på kursen avgör 
examinator hur den/de tillgodoräknade delarna ska värderas. 
 
2.1.10 Tillgodoräknanden beslutade av annan högskola 
Tillgodoräknanden vid annat lärosäte skall normalt godtas. Beslut skall dock inte godtas om 
det grundats på bedömningar som väsentligt skiljer sig från det som normalt gäller vid BTH. 

 
2.1.11 Rätten att överklaga 
Enligt 12 kap. 2 § HF får beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet 
överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagandet ställs till ÖNH, 
men sänds till BTH. 

 
 
2.2 Lokala bestämmelser 

2.2.1 Studenter med bristande studiedokumentation 
För individer som på grund av särskilda skäl har bristande studiedokumentation skall 
lärosätet så långt som möjligt använda kunskapsprövning som grund för tillgodoräknandet. 
Särskilda skäl kan anses vara att man vid flykt tvingats lämna dokument kvar i landet, att 
dokumenten har blivit förstörda, att det inte går att verifiera uppgifter med myndigheterna i 
hemlandet eller att information om dokumenten inte lämnas ut av politiska skäl. 
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2.2.2 Utbytesstudenter och avtalsstudenter 
För studenter inom ett utbytesprogram är en förhandsbedömning av tillgodoräknandet, ett 
så kallat Learning Agreement, en del av beslutet om utbytesstudier och skall därför vara 
gjort i förväg. 
Varje förändring i ett befintligt Learning Agreement skall godkännas av samtliga parter7 för 
att garantera ett tillgodoräknande vid hemkomsten. 
För studenter som läser ett kurspaket inom avtal är förhandsbedömningen av 
tillgodoräknandet, en så kallad Plan för Kvalifikation, en del av beslutet och ska därför vara 
fastställd innan studier vid BTH påbörjas. 
För kurser vid utländskt universitet gäller att dessa skall motsvara svensk högskolenivå, 
och vara poäng-, utbildningsnivå- och ämnesbestämda samt accepterade av samtliga parter 
innan studierna påbörjas. 

 
2.2.3 Beräkning av studietid vid ett tillgodoräknande 
Om det vid det utländska universitetet finns ett system för att uttrycka studiernas 
omfattning i studietidsbegrepp skall det systemet användas för omräkning till svenska 
högskolepoäng. 
ECTS-credits skall alltid accepteras som gemensam omräkningsfaktor. 
Om normalstudietidsbegrepp inte finns sker beräkning av en termins eller ett läsårs rimliga 
tillgodoräknandepoäng genom att beräkna högskolepoäng/credits (motsv.) som del av 
totalsumman högskolepoäng/credits för examen. Om beräkningen leder till delar av 
högskolepoäng avrundas slutsumman uppåt till närmaste heltal. 
 
2.2.4 Tidsfrist 
Ansökan om tillgodoräknande skall behandlas skyndsamt i enlighet med 7 § 
Förvaltningslagen och ett beslut skall normalt fattas inte senare än två månader från det att 
en fullständig ansökan inkommit. Det åligger den sökande att ansvara för att ansökan är 
fullständig. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

7 Med samtliga parter avses, vid BTH, Internationaliseringsansvarig, programansvarig och student. Vid mottagande 
lärosäte, behörig person. 
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2.2.5 Dokumentation i Ladok 
Ett beviljat tillgodoräknande vid BTH skall alltid dokumenteras i Ladok och vara nivå-och 
högskolepoängsbestämd. Det skall också alltid dokumenteras vad tillgodoräknandet 
grundar sig på. 

 
2.2.6 Tillgodoräknande från tidigare utbildning till utbildning på 
forskarnivå 
För varje forskarstudent som antas till utbildning på forskarnivå utser beslutande dekanen 
examinator för hela utbildningen. Denna examinator är den som fattar beslut om den 
enskilda forskarstudentens ansökan om tillgodoräknande från tidigare utbildning eller 
verksamhet. Examinatorn ska i beslutet ange om och i vilken omfattning, angivet i 
högskolepoäng, som tidigare utbildning eller erfarenhet ska tillgodoräknas till aktuell 
utbildning på forskarnivå. 
 
Vid avslag eller delvis bifall skall beslutet innehålla examinators motivering samt en 
överklagandehänvisning. 

 

3 Ansökan om tillgodoräknande 
Student	på	grundnivå	och	avancerad	nivå:	
Ansökan om tillgodoräknanden görs via Studentportalen och handläggs samt beslutas i BTH:s 
ärendehanteringssystem. 

 
Student	på	forskarnivå:	
Ansökan om tillgodoräknande görs på anvisad blankett som finns tillgänglig via BTH:s 
hemsida. Ansökan sänds till registrator vid BTH. 



Blekinge Tekniska Högskola, BTH, 371 79 Karlskrona, 0455‐38 50 00 

9 (10)  

 

 
 

4 Beslut om tillgodoräknande 
Grundnivå	och	avancerad	nivå:	

 
 Internationaliseringsansvarig beslutar om tillgodoräknanden avseende studier 

inom utbytesprogram eller Plan för kvalifikation.8 

  
 Huvudområdesansvarig beslutar om tillgodoräknanden inom sitt huvudområde.  

 
 Prefekt beslutar om tillgodoräknanden inom de ämnen som ges vid BTH men som 

inte tillhör ett huvudområde. 
 
 Dekanerna gemensamt beslutar om tillgodoräknanden för de kurser som tillhör 

programorganisationen. 
 

I samtliga ärenden om tillgodoräknande utser beslutsfattaren en föredragande.  
 
Beslutsfattaren skall vara vetenskapligt kompetent.9 
 
I de fall en ansökan om tillgodoräknande avser ett ämne som inte ges vid BTH fattar 
dekanerna gemensamt beslut om huruvida ärendet kan prövas. 
 
Beslutet meddelas studenten via e-post genom BTH:s ärendehanteringssystem. 
 
Beviljade beslut om tillgodoräknande dokumenteras och attesteras i Ladok av BTH:s 
tillgodoräknandehandläggare. 
 
Forskarnivå:	
Beslut fattas av för den enskilde forskarstudenten utsedd examinator. Beslutet meddelas 
studenten via e-post från registraturen vid BTH. 
 
 
 
 
 
	

8 Internationaliseringsansvarig delegerar rätt att fatta beslut om tillgodoräknande i dennes namn till 
examenshandläggare, i de fall tillgodoräknandet följer ett signerat Learning Agreement alternativt en fastställd 
BQP/MQP. 
9 I normalfallet innebär vetenskapligt kompetent att en person är disputerad.  
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5 Överklagande 

Beslut om avslag på students ansökan om tillgodoräknande kan av studenten överklagas hos 
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagandet inges till Registrator Blekinge 
Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona, alternativt via e-post till registrator@bth.se, inom tre 
veckor från den dag sökanden fick del av beslutet. 

 
 


