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TILLGODORÄKNANDE AV 
STUDIER

• Endast universitets-/högskolestudier

– även studier utomlands och vid ett öppet universitet (ÖPU)

– inte studier på andra stadiet (gymnasium, yrkesläroanstalt)

• Endast om studierna ryms i examen

• Tillgodoräknandet från annat universitet / annan

högskola antecknas på examensbetyget

• Vitsord “översätts“ ifall de kan omvandlas till ÅA:s 

skala (1-5), annars vitsordet “godkänd”

• Kurser registreras med det datum då kursen avlagts, 

inte med tillgodoräkningsdatumet



• Tidigare avlagda studier vid ÅA behöver inte

tillgodoräknas → finns registrerade i Peppi

• Prestationer avlagda vid ÅA:s ÖPU (Öppna

universitet) kräver ingen anhållan → utdrag

lämnas in till studierådgivare Reeta Marjamaa

– tidigare avlagda ÅA-kurser eller ÖPU-kurser som inte längre

ingår i ämnet/examen → kolla med ämnet/studierådgivaren

vilka nuvarande kurser de kan ersätta

• Övriga kurser utanför ÅA kräver anhållan på

särskild blankett med bifogade bilagor

– prestationsutdrag (transcript) med kursnamn, omfattning, vitsord

– kursbeskrivning (kursens innehåll, litteratur etc.)



ANHÅLLAN

• Anhållan om tillgodoräknande via blankett

– Om man vill ersätta obligatoriska kurser:

• blanketten lämnas in till studierådgivare Tuija-Liisa Pohja

– Kurser som man vill få tillgodoräknade:

• i huvud- eller biämnet, eller valfria studier: blanketten

lämnas in till studierådgivare Tuija-Liisa Pohja

• i ett biämne vid en annan fakultet: blanketten lämnas in 

till ämnet

• i språkstudierna: blanketten lämnas in till Jaana 

Huttunen på Centret för språk och kommunikation

(Arken, 2. våningen)



BLANKETTEN FÖR ANHÅLLAN 
OM TILLGODORÄKNANDE AV 
STUDIER

• Ansökningsblankett: Ersättning av obligatoriska eller alternativt 

valbara studier [PDF]

• Ansökningsblankett: Inkludering av studier som del av valfria 

studier [PDF]

• Ansökningsblankett: Tillgodoräknande av kunnande förvärvat 

på annat sätt än genom studier[PDF]

https://oldwww.abo.fi/student/tillgodo

http://web.abo.fi/fou/blanketter/blankett_tillgodorakning_ersattning.pdf
http://web.abo.fi/fou/blanketter/blankett_tillgodorakning_inkludering.pdf
http://web.abo.fi/fou/blanketter/blankett_tillgodorakning_annan.pdf
https://oldwww.abo.fi/student/tillgodo


RÄTTSNOTARIER: 
TILLGODORÄKNANDE AV 
STUDIER VID TY

• Rättsnotariestuderande avlägger 6 obligatoriska 

juridikkurser vid Åbo universitet (TY)

• Eventuella ersättningar av dessa kurser tar TY 

ställning till på skild TY-blankett: kontakta juridiska 

fakulteten vid TY


