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Anhållan om motsvarighetsintyg 

LÄRARBEHÖRIGHET 
i undervisningsämnen 

Enligt Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) kan ett universitet, där 
det är möjligt att fullgöra en studieprestation som hör till de studier i lärarutbildningen på 
ansökan ge ett intyg att den sökande på annat sätt än genom studier som ingår i de 
föreskrivna behörighetsvillkoren visat att han eller hon har inhämtat kunskaper och 
färdigheter som motsvarar studieprestationen. Vid behov kan universitetet för utfärdande 
av intyget ställa som villkor att den sökande genomgår kompletterande studier. 

I enlighet med Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens 
verksamhet (1082/2009) uppbär Åbo Akademi en avgift på 126 euro för ett intyg över 
motsvarande studieprestation i anslutning till lärarutbildningen eller för ett beslut 
om avslag på en ansökan om intyg. 

Anhållan inlämnas till den fakultet som ansvarar för den huvudsakliga delen av innehållet i 
motsvarighetsintyget. Samtliga motsvarigheter antecknas på intyget. 

Jag anhåller om att mina studieprestationer i följande ämnen granskas: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Intyg där alla studieprestationer framkommer bifogas anhållan. 

Namn ________________________________________________________________________________________________ 

Personbeteckning____________________________________Matrikelnummer vid ÅA___________________ 

Postadress___________________________________________________________________________________________ 

E-postadress________________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer_____________________________________________________________________________________

_______________  __________________ 
Ort Datum 

________________________________________________________ 
Underskrift och namnförtydligande 



 

 
 

Fakultetskansliets anteckningar: 
 
Skickat till ämnet/ämnena: ____/____ 20..... 
 
Bör returneras till fakultetskansliet senast: ____/____ 20..... 
 
 
Ifylls av resp. ämne: 
 
Ämne:________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Motsvarar minst 120 studiepoäng ja ⎕ nej ⎕ 
eller 55 studieveckor 
 
Motsvarar minst 60 studiepoäng ja ⎕ nej ⎕ 
eller 35 studieveckor 
 
inom utbildningen för ämneslärare enligt förordning om behörighetsvillkoren för personal 
inom undervisningsväsendet (F 986/1998 § 10 och F 865/2005 § 10). 
 
 
 
För motsvarighet krävs följande komplettering (ange kurskod och kursnamn):  
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
_______________  __________________ ________________________________________________________ 
Ort Datum  Underskrift och namnförtydligande 
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