
Ansökan om ersättande av kurs vid Högskolan Väst           
 Ankomstdatum 

  ……………………..

Gäller för dig som är antagen till ett program på Högskolan Väst. Vilka program som använder sig av 
ersättande av kurs bestäms av respektive institution. Endast de ansökningar som kan komma i fråga 
för ersättande av kurs prövas, övriga registreras, men behandlas inte.  

Kurserna du har läst tidigare ska ha ett slutbetyg. Endast hel kurs kan ersättas och omfattningen av de 
ersatta kurserna ska ha motsvarande antal högskolepoäng. 
De sedan tidigare lästa kurserna ska tillsammans med kurserna i ditt nuvarande program motsvara de 
nationella målen för examen. 

Tilltalsnamn Efternamn Personnummer 

Telefon e-post

Program Årskull 

Jag har läst följande kurser: 
 

Kurskod Kursnamn Hp Betyg datum 

lärosäte 

Obligatoriska bifogade dokument 

Studieintyg där följande framgår: lärosäte, kursnamn, datum, ämne, nivå, poängomfattning och betyg, 
Kursplaner, ska överensstämma med betygsdatum, alltså de kursplaner som var aktuella när du läste respektive kurs 
Litteraturlista.  

Kurser jag önskar ersätta: 
Kurskod Kurs hp 

Programnamn årskull 

Jag intygar att jag har tagit del av informationen gällande ersättande av kurs; 

Signatur datum 
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  ……………………..

Fylls i av Högskolan Väst 

� Bifall, studenten kan ersätta kurser i programmet, då de nationella målen uppfylls enligt 
högskoleförordningen 

� Delvis avslag, enbart följande kurser kan ersätta kurser i 
programmet;……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

� Avlag, ansökan om ersättande av kurs avslås på grund av: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Programansvarig:…………………………………………………………………….. 

Datum:………………………………………………………………………………. 

Examenshandläggare:………………………………………………………………… 

OBS! 

Vid bifall ska detta beslut bifogas av 
studenten i samband med examensansökan 
som sker via Ladok eller skickas till 
examen@hv.se , Examen, Högskolan Väst 
461 86 Trollhättan  
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