
 
 
 

* För läkarprogrammet gäller att endast kurser tagna inom ett annat läkarprogram räknas för 
behörighetsbedömning och meritvärde. Andra kurser (frivilliga eller fristående) eller andra lärosätens 
tillgodoräknanden kommer ej att ingå i bedömningen och skall därför ej anges på blanketten. 
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Bilaga till anmälan om antagning till senare del av utbildningsprogram 

vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet 

 
Namn Personnummer Telefon 

Gatuadress E-post 

Postnummer Ort 

 

Jag söker till program:  ________________________________________  

 Ange program 

 

Jag har tidigare studerat vid*: 
Ange program, lärosäte och land Ange fullgjorda 

poäng med 

godkänt resultat 

(ECTS/hp) 

  

  

  

  

  

Kurser jag läser denna termin*:  
Ange kursnamn och lärosäte Ange 

antal 

ECTS/hp 

Ange beräknat 

datum för 

godkänd 

examination 
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2(2) 

 

 

 
 
 
 
 

 

Till din anmälan skall du även bifoga: 
• Dokument som styrker grundläggande och särskild behörighet  

(om detta inte finns registrerat på antagning.se) 
 

• Resultatintyg/transcript of records från tidigare studier  
(vid utländska meriter ska det vara officiellt utfärdat av lärosätet med stämpel och signering) 

 

• Utbildningsplan/utbildningsplaner från tidigare studier  
(en utbildningsplan innehåller det gemensamma regelverket för utbildningen som till exempel mål 
för examen, innehåll och upplägg) 

 

• Kursplaner från tidigare studier  
(en kursplan/syllabus beskriver kursens mål och innehåll, undervisnings- och examinationsformer, 
behörighetskrav, betygssättning, nivå och huvudområde) 

 
 

 

_____________ _________________ 

Datum   Underskrift 
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