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1. Nationella bestämmelser  
 
Bestämmelser om tillgodoräknande finns i Högskoleförordningen (HF) 6 kap 6-8 §§ (SFS 2006:1053). 
 
Tillgodoräknande av utbildning vid annan högskola 
HF 6 kap 6 §:  
Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har 
studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, 
om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.  
 
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat  
1.vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos 
den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre 
utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller 
2.vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. (SFS2006:1053) 
 
Tillgodoräknande av annan utbildning respektive yrkesverksamhet 
HF 6 kap 7 §:  
En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och 
färdigheter som studenten åberopar är av en 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 tillgodoräknas 
motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.(SFS 2006:1053) 
 
Prövning av rätten till tillgodoräknande 
HF 6 kap 8 §:  
Högskolan skall pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Den som är 
student kan komma ifråga för tillgodoräknande. Även den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning 
som avses i 6 och 7 §§ förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor kan 
komma ifråga för tillgodoräknande för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
 
Definition av student 
HF 1 kap 4 §: 
Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskolestudier, och med doktorand 
en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte annat anges 
särskilt. 
 
Överklagande 
HF 12 kap 2 § punkt 6: 
Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas, nämligen 
3. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet. 
 

2. Lokala bestämmelser 
 
2.1  Avslutade kurser i Sverige  
Om en student har avslutade kurser vid annat lärosäte behövs normalt inget tillgodoräknandebeslut fattas. 
Kurser kan i dessa fall ingå i examen.  
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2.2  Oavslutade kurser i Sverige  
Om en student har oavslutade kurser vid Högskolan i Halmstad eller annat lärosäte kan tillgodoräknande 
göras till befintlig hel kurs vid Högskolan i Halmstad.  
 
2.3  Avslutade kurser i utlandet  
Översättningar av handlingar kan komma att krävas om det gäller andra språk än svenska, danska, norska 
och engelska. Handlingarna ska i dessa fall vara översatta och verifierade av auktoriserad översättare eller av 
lärosätet som utfärdat handlingarna. 
 
Har studenten en avslutad utländsk utbildning kan Universitets- och högskolerådet (www.uhr.se) göra ett 
utlåtande över vad utbildningen motsvarar i Sverige. 
 
2.4  Utbytesstudier 
En student vid Högskolan i Halmstad som avser att studera utomlands som utbytesstudent eller på egen 
hand, med avsikt att studierna ska tillgodoräknas vid Högskolan i Halmstad, ska före avresan göra en 
överenskommelse med berörd sektion, s.k. learning agreement, om vilka kurser som ska läsas. Efter 
hemkomsten ansöker studenten om tillgodoräknande i enlighet med det beslutade learning agreement. 
 
2.5  Yrkesverksamhet samt annan utbildning än högskoleutbildning 
Vid tillgodoräknanden av yrkesverksamhet samt annan utbildning än högskoleutbildning används 
begreppet validering av reell kompentens. Reell kompetens står för den samlade kompetens en person har 
oavsett om denne har formella bevis för det eller inte och en bedömning kan därför göras i samband med 
behörighetsbedömningar och tillgodoräknanden. 
 
Den som önskar få annan utbildning än grundläggande högskoleutbildning och/eller yrkesverksamhet 
prövad för tillgodoräknande ska i ansökan utförligt beskriva den utbildning och de kunskaper och 
färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Beskrivningarna ska så långt det är möjligt styrkas med 
intyg, betyg eller liknande.  
 

2.6 Giltighet 
Av SUHFs rekommendationer framgår att beslut om tillgodoräknande bara gäller vid det lärosäte där 
beslutet är fattat. Vid Högskolan i Halmstad skall dock principen om generöst förhållningssätt följas 
avseende tillgodoräknanden gjorda vid andra lärosäten i Sverige. 
 

2.7 Ansökan  
 Anvisningar till ansökan om tillgodoräknande finns på bilagan till blanketterna ”Ansökan om 
tillgodoräknande - studier”, ”Ansökan om tillgodoräknande – reell kompetens” och för utländsk student 
blanketten ”Appendix to application for degree certificate”. 
 
2.8 Betyg 
Tillgodoräknade kurser betygssätts ej av Högskolan i Halmstad. 
 
2.9 Handläggningstid 
Ansökan om tillgodoräknande ska behandlas så snart som möjligt och beslut ska fattas inom 4 månader 
från det att fullständig ansökan inkommit. Det åligger den sökande att ansvara för att ansökan är 
fullständig. 
 

http://www.uhr.se/
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