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1. Inledning
Rätten att tillgodoräkna sig genomförd högskoleutbildning, kunskaper och färdigheter
förvärvade från annan utbildning eller yrkesverksamhet regleras i Högskoleförordningen.
Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.
Tillgodoräknande är inte aktuellt om det finns väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av
lag eller förordning.1
En Ansvarig för tillgodoräkning av kurser och andra moment utses för varje doktorand i
samband med att ansvarigt Forskarutbildningsråd fastställer den individuella studieplanen2.
Tillgodoräknade kurser, kursmoment, avhandlingsarbete och andra prestationer ska redovisas
i den individuella studieplanen.

2. Tillgodoräknande av kurser och andra moment inom utbildning på
forskarnivå
Förutom att läsa kurser inom ramen för forskarutbildningen kan tidigare godkända kurser,
delar av kurser och andra moment, annan utbildning och/eller yrkesverksamhet
tillgodoräknas. Det går även att tillgodoräkna delar av en kurs som inte är godkänd i sin
helhet förutsatt att det tillgodoräknande momentet är rapporterat som godkänt.
För kurser som står i den individuella studieplanen kan gälla att kursinnehållet inte helt och
hållet faller inom ramen för de mål för utbildningen som anges i den allmänna studieplanen
och projektbeskrivningen i den individuella studieplanen. I sådana fall kan endast en del av
kurspoängen tillgodoräknas i examen.
Endast kurser som inte ingår i uppfyllandet av kraven för behörighet till forskarutbildningen
kan prövas för tillgodoräknande3. Schablonmässigt tillgodoräknande av överskjutande
moment, till exempel andra året i en masterexamen, får inte göras. Därutöver finns inga
begränsningar för hur stor del av forskarutbildningens kursdel som får tillgodoräknas.
Beslut om tillgodoräknande ska fattas för varje enskild kurs med hänsyn tagen till examensfordringarna och lärandemålen för utbildningen på forskarnivå enligt examensordningen och
allmän och individuell studieplan för utbildningen. Beslut om tillgodoräknande fattas av
Ansvarig för tillgodoräkning4.
Ansökan om tillgodoräknande av kurs görs på särskild blankett som tillsänds
Forskarutbildningssamordnaren som diarieför ansökan och skickar den till Ansvarig för
tillgodoräkning. Till ansökan ska bifogas kursplan (eller annan beskrivning av kursen) och
intyg som styrker att kursen är genomförd.
- Kurs (eller del av kurs) på forskarnivå som fullgjorts vid Högskolan inom ramen för
forskarutbildningen ska inte tillgodoräknas.
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Kurs (eller del av kurs) på forskarnivå som fullgjorts vid annat lärosäte inom ramen
för forskarutbildningen ska tillgodoräknas för att kunna ingå i examen på forskarnivå.
Kurs (eller del av kurs) på grund- och avancerad nivå ska tillgodoräknas oavsett om
den fullgjorts vid Högskolan Dalarna eller vid annat lärosäte för att kunna ingå i
examen på forskarnivå.

3. Tillgodoräknande av avhandlingsarbete och andra prestationer inom
forskarutbildningen
Även avhandlingsarbete och andra prestationer kan tillgodoräknas i licentiat- och
doktorsexamen vid Högskolan Dalarna. Detta ska redovisas i den individuella studieplanen.
Avhandlingsarbete som genomförts inom annan forskarutbildning, innan en doktorand flyttats
över och antagits, kan ingå i forskarexamen vid Högskolan Dalarna.. Även för doktorander
antagna vid Högskolan Dalarnas forskarutbildningar kan tidigare insamlat material och
tidigare manuskript få utgöra en grund för avhandlingsarbetet under förutsättning att
doktoranden har rätt att förfoga över detta.
Konferensdeltagande, forskningsvistelse på andra institutioner, forskningskontakter,
seminariedeltagande m.m. ingår normalt i forskarutbildningen och är en förutsättning för ett
framgångsrikt avhandlingsarbete och skolningen till forskare. Dessa aktiviteter ingår inte som
poänggivande moment i vid Högskolan Dalarnas forskarutbildningar och kan därför inte
tillgodoräknas. De ska dock noteras i den individuella studieplanen.
De prestationer som noteras och tillgodoräknas i den individuella studieplanen stadfästs
genom att denna undertecknas av samtliga handledare och beslutas av ansvarigt
Forskarutbildnings-råd5.

4. Överklagande av tillgodoräknandebeslut
Beslut om tillgodoräknanden kan överklagas av doktoranden6. Ett beslut om tillgodoräknande
ska alltid innehålla överklagandehänvisning. Detta gäller även i de fall när doktoranden till
synes fått bifall helt i överensstämmelse med sin begäran.
Överklagandehänvisningen ska lyda:
”Om Din ansökan inte beviljats enligt Ditt önskemål, har Du möjlighet att överklaga beslutet.
Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Överklagandenämnden för högskolan
(ÖNH), men adresseras till Högskolan Dalarna, 791 88 Falun. I skrivelsen ska Du ange vilket
eller vilka beslut som överklagas, samt vilken förändring Du önskar få till stånd.
Överklagandet ska ha inkommit till Högskolan Dalarna senast tre veckor efter att Du tagit
del av beslutet.”
Överklagandehanteringen regleras i enlighet med Regler för klagomål, omprövning och
överklagan samt Handläggningsordning för klagomål, omprövning och överklagan.
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