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Riktlinje för tillgodoräknande av
högskoleutbildning inklusive bedömning
av reell kompetens
Gäller fr o m 2000-10-20
Uppdaterad 111025
Denna riktlinje grundar sig på:
•
•
•
•

Högskoleförordningen (1993:100)
Rektors beslut 840/00, dnr 930-1356-00, doss 50
Rektors beslut 270/03, dnr 930-2003-0624, doss 50
Rektors beslut nr 1082/2004 "Dekaner och prodekaner för KTH:s nio skolor samt
uppdrag till dessa avseende organisation av skolorna", dnr 930-2004-2896, doss 13
• Rektors beslut 361/05, dnr 930-2005-0480, doss 10
• KTH:s arbetsordning 4.3.4
• Beslut UF-2011/0576, Dnr V-2010-0518, doss 50

Bakgrund
Reell kompetens är den samlade kompetens en person har, oavsett om hon/han har formella
bevis för det eller inte.
Bedömning av reell kompetens i högskolan avser prövning av behörighet, både grundläggande
och särskild, och tillgodoräknande. Det gäller utbildning på såväl grundnivå och avancerad nivå
som på forskarnivå.
Reell kompetens är jämte formell behörighet likvärdigt sätt att bli behörig på och/eller skaffa sig
kompetens som svarar mot den högskoleutbildning för vilken den är avsedd att tillgodoräknas.
I denna policy används begreppet tillgodoräknande, för bedömning av reell kompetens med
såväl annan utbildning som yrkesverksamhet eller annan verksamhet som grund. Riktlinjer för
bedömning av reell kompetens för behörighet till utbildning återfinns i KTH:s antagningsordning.
Enligt högskoleförordningen (6 kap, 6-8§§) har en student som gått igenom viss
högskoleutbildning med godkänt resultat, rätt att tillgodoräkna sig detta för motsvarande
utbildning vid någon annan högskola. Detsamma gäller studenter som gått igenom en viss
utbildning med godkänt resultat i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part
i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre
utbildning i Europaregionen (Lissabonkonventionen).

Student har rätt att tillgodoräkna sig även annan utbildning om de kunskaper och färdigheter
som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i
huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får
även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i
yrkesverksamhet.
Högskolan ska pröva om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. Högskolan ska då väga in syftet med utbildningen som helhet enligt
fastställda kursplaner eller utbildningsplaner. Endast den som är student eller den som
genomgått viss uppdragsutbildning kan komma ifråga för tillgodoräknande.
Sveriges Universitets och Högskoleförbund har antagit rekommendationer att tillämpas av
medlemmarna avseende tillgodoräknande av utländsk utbildning och god sed vid
tillgodoräknande. Rekommendationerna är ett komplement till högskoleförordningens regler och
ligger delvis till grund för KTH:s policy om tillgodoräknande av utbildning.
Rektor har beslutat att fastställa följande policy för tillgodoräknande av högskoleutbildning
inklusive bedömning av reell kompetens.

Policy
Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna mobiliteten inom landet och mellan
länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet.
KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande ska därför kunna
ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner
inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå
och kvalitet ska beaktas vid tillgodoräknanden. Tillgodoräknanden kan omfatta en eller flera
kurser (även examensarbete), del av kurs eller visst antal högskolepoäng. Vid beslut om
tillgodoräknande ska utbildningsnivå anges.
Vid tillgodoräknande av reell kompetens prövas om de kunskaper och färdigheter som
studenten åberopar är av sådan beskaffenhet och har sådan omfattning att de i huvudsak
svarar mot den utbildning som de är avsedda att tillgodoräknas för. En student kan också
tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet.
Bedömningar av tillgodoräknanden och reell kompetens måste uppfattas som legitima, rättvisa,
rättssäkra och pålitliga.
Tillgodoräknande som beslutats vid annan högskola i Sverige ska normalt godtas av KTH.
Den som är student vid KTH och genomför studier vid ett annat universitet inom ramen för ett
utbytesavtal har rätt att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Ett s k Learning Agreement
ska upprättas och undertecknas av koordinator vid KTH, kontaktperson vid det utländska
universitetet samt av den studerande. Detta ska innehålla samtliga ingående moment, dvs.
även examensarbete, om utbytesstudierna omfattar det.
Den som är student vid KTH har rätt att få tillgodoräknande respektive bedömning av reell
kompetens prövat. Även den som inte är student men har akademisk utbildning och strävar
efter att komplettera denna ska i möjligaste mån få ansökan behandlad samt få ett preliminärt
besked (s k förhandsbesked) om tillgodoräknande.
Enligt KTH:s arbetsordning beslutar grundutbildningsansvarig om tillgodoräknande av hel kurs.
Beslut om tillgodoräknande av hel kurs kan delegeras till programansvarig. Tillgodoräknande av
del av kurs kan delegeras till examinator. Förhandsbesked om tillgodoräknande beslutas och
kan delegeras på samma sätt. Beslut respektive förhandsbesked om tillgodoräknande kan inte
vidaredelegeras.

Ansökan om tillgodoräknande ska behandlas så fort det är möjligt och senast inom tre månader
från det att fullständig ansökan inkommit till KTH. Beslut om tillgodoräknanden för de som antas
till senare del av utbildningsprogram vid KTH ska normalt fattas i samband med eller i direkt
anslutning till antagningen.
För att tillgodoräknandet ska kunna prövas måste den sökande normalt kunna dokumentera att
hon/han examinerats i kurs (motsv.) med minst godkänt resultat alternativt dokumentera den
verksamhet som ska ligga till grund för bedömning av reell kompetens. Studieprestationer
betygsätts av den högskola där examination skett, inte av KTH vid tillgodoräknandet.
Tillgodoräknandet ska inte påverkas av i vilken form utbildningen har genomförts (t ex genom
distansutbildning, IT-baserad utbildning), så länge studieprestationen kan ingå i examen vid den
högskola där utbildningen har genomförts. Om tillgodoräknandet grundas på yrkesverksamhet
eller annan verksamhet får tillgodoräknandet inte påverkas av på vilket sätt den reella
kompetensen förvärvats.
Tillgodoräknande av utländsk utbildning ska normalt göras även om studenten genom
utbildning i Sverige uppfyller undre gräns för generell examen eller för yrkesexamen där ”minst”
ett visst antal poäng föreskrivs. Detta gäller under förutsättning att avsedd examen inte redan
har utfärdats.
Studier i språk kan tillgodoräknas om det kan styrkas att studierna ligger på en nivå som är
över svensk gymnasieskolas och till sin art är högskolestudier.
I examensbeviset ska tillgodoräknandet dokumenteras med en tydlig koppling till
originaldokumentet.
Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet kan överklagas hos
Överklagandenämnden för högskolan om beslutet gått den sökande emot, helt eller delvis.
Överklagandet ska lämnas in till KTH senast inom tre veckor från den dag den klagande fick del
av beslutet.
Ersätter Policy
Policy nr 1/00
Gäller fr o m 2000-12-04
Ändrad fr o m 2005-07-01
Ändrad fr o m 2010-08-30

