
 UPPSALA UNIVERSITET Inkom: ……………… 
Juridiska fakulteten/Faculty of Law  
Juridiska institutionen/Department of Law Dnr: ………………… 
Studievägledningen/Study counselling  
 Exp: …………………
 
 
 
  

 
 
 

Ansökan om tillgodoräknande av kurser vid utländskt 
universitet 
 
Namn:  Personnr: 
Adress:  
Postnummer: Postadress: 

Tel: 
E-post:                                                            
@student.uu.se 

 
Land och gästuniversitet:  
 

       
                                               Ht: …………… Vt…………… 
 

………………………………………………………………………  
 OBS! 

Ifylles av myndigheten 
Jag önskar tillgodoräkna följande kurser: 
 
Observera att originalbetyg måste visas! 

Betyg Poäng 

ECTS/ 
ANNAT    

ECTS/ 
ANNAT    SVENSKA 

 
1. ……………………………………………………………………… 

   

 
2. ……………………………………………………………………… 

   

 
3. ……………………………………………………………………… 

   

 
4. ……………………………………………………………………… 

   

 
5 ………………………………………………………………………. 

   

 
6 ………………………………………………………………………. 

   

 
7. ……………………………………………………………………… 

   

 
8. ……………………………………………………………………… 

   

 
9. ……………………………………………………………………… 

   

 
Summa:……….….……… 

 
Glöm ej skriva under din ansökan!      VÄND 
 

Postadress  Besöksadress   E-post    Telefonnummer   Hemsida
Box 512    Västra Ågatan 26   Malin.Alm@jur.uu.se  018-471 2052  www.jur.uu.se 
751 20 Uppsala      
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Obligatoriska uppgifter 
 
Antal poäng jag vill ha tillgodoräknade:  
    Jag vill ha juridiska kurs(erna) nummer …………………………………………………... 

tillgodoräknade som en valfri terminslång fördjupningskurs, 30 hp, (Högskoleförord-
ningen  kapitel 6, 6-7 §§). 

          Jag vill ha juridiska kurs(erna) nummer…..….……………….……………………………. 
tillgodoräknade som fördjupningskurser (Högskoleförordningen  kapitel 6, 6-7 §§). 

          Jag vill ha icke-juridiska kurs(erna) nummer.....…. ……………………..………………… 
tillgodoräknade som utbyteskurser (Högskoleförordningen  kapitel 6, 6-7 §§). 

 
    Jag har skickat min reseberättelse via mail till er/bifogar min reseberättelse. 

 Endast studenter som åker med Juridicums utbyten behöver lämna reseberättelse. 
           Jag bifogar originalbetyg där omfattningen och studieresultaten av de kurser  
            jag har läst framgår tydligt och om möjligt angivet i ECTS-poäng. 

(Visa helst betyget för någon här på utbildningskansliet som kan ta en kopia så ni får 
behålla originalbetyget – men vi måste se det och själva ta en kopia av det.)  

     Jag har inte varit utbytesstudent genom något av Juridiska institutionens avtal och bifogar  
därför dessutom nödvändigt underlag (kursbeskrivningar, litteraturlistor, anvisningar där 
det framgår hur mycket inhemska studenter ska prestera på ett år samt betygsskalor) för 
att underlätta handläggningen av min ansökan. 

 
 
 
……………………………………………………. …………………………… 
Sökandens namnteckning Datum 
  
 
Beslut om betyg kan inte överklagas 

Beslut 
 Kurserna ………………….. får tillgodoräknas som valfri terminslång fördjupningskurs. 
 

 Kurserna ………………….. får tillgodoräknas som fördjupningskurser. 
 
 Kurserna ………………….. får tillgodoräknas som utbyteskurser. 
 
På fakultetsnämndens vägnar 
 
 
……………………………………………………. …………………………… 
 Datum 
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