
 
 

   
 
 
 
 

Ansökan om tillgodoräknande för 
dig som saknar LiU-ID 
Med den här blanketten kan till exempel du som är antagen till ett program/kurs på 
Linköpings universitet (men som inte blivit registrerad och fått LiU-ID  ännu) göra 
din ansökan om tillgodoräknande. Detta gäller enbart om det är bråttom att få in 
ansökan så att ditt ärende kan behandlas innan du börjar.  
 
Du skickar in din ansökan genom att fylla i den här PDF-blanketten och skicka den 
tillsammans med de dokument som styrker det du vill tillgodoräkna via epost till 
tillgodoraknande@liu.se 
 
Om du inte är antagen till någon kurs eller program på Linköpings universitet kan 
du inte ansöka om tillgodoräknande 
 
Läs mer om tillgodoräknande här: Tillgodoräknande: Mina studier: LiU student: 
Linköpings universitet 
 

Personlig information 
Namn:  

Personnummer: 

Jag är antagen till följande program/kurs på LiU: 
 
 

 

Tillgodoräknande från studier  
Här kan du beskriva din ansökan på ett mer övergripande sätt: 

 

 
Jag har tidigare studerat i följande land/länder: 

 

 
 

mailto:tillgodoraknande@liu.se
https://www.student.liu.se/studenttjanster/tillgodoraknande?l=sv
https://www.student.liu.se/studenttjanster/tillgodoraknande?l=sv


 
 

 
 
 
 
 
 

Jag har tidigare studerat på följande universitet/högskola: 
 

 
Ange kursnamn, kurskod och poäng 
på det du tidigare har studerat och 
som du vill tillgodoräkna: (Om du har läst 
fler än 6 kurser kan du bifoga ett separat dokument) 

Ange kursnamn, kurskod och poäng 
på kurs på LiU som du anser 
motsvarar det du vill tillgodoräkna: 
(Om du inte alls vet vilken kurs på LiU kan du lämna 
tomt)  

Kursnamn Kurskod Poäng Kursnamn Kurskod Poäng 

      

      

      

      

      

      

Tillgodoräknande från yrkesverksamhet/övrigt 
Här kan du beskriva din bakgrund och din ansökan på ett mer 
övergripande sätt: 

 

 
Beskriv vilka arbetsuppgifter du haft eller annan förvärvad erfarenhet 
som du anser motsvarar det du vill tillgodoräkna: 

 

 
Ange kursnamn, kurskod och poäng på kurs på LiU som du anser 
motsvarar det du vill tillgodoräkna:  
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