ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE GENOM VALIDERING AV REELL KOMPETENS
För mer information se Handläggningsordning för tillgodoräknande, tillgodogörande och ersättande av kurs vid Högskolan Dalarna
eller kontakta examen@du.se

Efternamn och förnamn
Adress
Telefon bostad

Personnummer
Postnummer

Telefon arbete eller mobil

Ort

E-post

Examen (Om aktuellt, ange i vilken planerad examen tillgodoräknandet ska ingå)

Redovisning av kunskaper och färdigheter som du önskar
få validerade (vid platsbrist, skriv gärna separat brev)

Kurs/kurser dessa kunskaper och
färdigheter motsvarar

Jag försäkrar härmed att jag tagit del av blankettens instruktioner (se baksida):
Datum

Namnteckning

Eventuellt meddelande till handläggare

Ansökan skickas till: Högskolan Dalarna, Registrator, 791 88 Falun eller tillgodo@du.se

Instruktioner till ansökan om tillgodoräknande genom validering av reell
kompetens
Följande krävs för ett tillgodoräknande
•
•
•
•

Att du är antagen till och bedriver studier vid Högskolan Dalarna,
Att genomförd yrkeserfarenhet i huvudsak motsvarar den utbildning du annars skulle ha läst vid
Högskolan Dalarna,
Att genomföra valideringstest (om så krävs),
Att ansökan är komplett .*

*Är din ansökan komplett?
För att din ansökan ska anses vara komplett måste du bifoga följande:
•
•

En utförlig redovisning av de kunskaper och färdigheter som du förvärvat genom yrkesverksamhet
eller på annat sätt, samt vilka lärandemål i aktuell kursplan som du tycker att dessa motsvarar,
Arbetsgivarintyg och andra relevanta intyg som styrker uppgifterna i din redovisning. Av
arbetsgivarintyget ska relevanta arbetsuppgifter, arbetets omfattning (% av heltid) samt
tidsperioden för anställningen framgå.

**Vad menas med vidimering?
Det innebär att en person ska skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på varje kopia.
Den som på så sätt intygar att kopian överensstämmer med originalet kan vara en kompis, familjemedlem eller
myndighetsperson.

Tänk på att:
•

Om du skickar in en ansökan som inte är komplett, kommer vi att behöva begära komplettering,
vilket fördröjer handläggningstiden,

•

Om din komplettering inte inkommit inom tre veckor efter begärd komplettering kommer ditt
ärende att handläggas utifrån befintligt underlag ,

•

Om dina tidigare studier blir validerade sätts inget betyg (endast ”T” anges),

•

Om du får validering beviljad så kan ditt studiemedel påverkas.

