
         
    

   

  
 

 

   
   

   

            
             

  
 

   

   
 

 

    

   
            

 

 

   

  

  
 

 

  
  

 
    

            

  
   

   

 

Anvisningar för Ansökan om validering av tidigare lärande 

BlankettenAnsökan om validering av tidigare lärande ska inte användas för högskolestudier som är lästa 
inom norden utan då använder man blanketten Ansökan om tillgodoräknande som du hittar här. 

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett 
erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de fövärvats. 

1. För att kunna ansöka om validering av tidigare lärande måste du vara student eller
ha varit student vid Högskolan i Halmstad
Högskoleförordningen definierar begreppet student i 1 kap 4 §:
Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskolestudier. 

2. Handlingar som ska bifogas ansökan om validering av tidigare studier
För att en validering av tidigare studier ska prövas ska den sökande dokumentera att hen har examinerats i
kurs med minst resultat godkänt. Följande dokument ska bifogas ansökan om validering:

- Kursplan från Högskolan i Halmstad som är aktuell för validering - bedömning görs mot
kursens huvudsakliga innehåll och kursmål. Det är detta som du kopplar ditt tidigare lärande
mot

- Kursplan (inklusive läromedelsförteckning) för tidigare studier, översatta av auktoriserad
översättare till svenska/engelska

- Kursbevis/studieintyg (vidimerade kopior)

I de fall handlingar saknas skall istället skriftlig beskrivning av kursen samt redogörelse av litteratur 
bifogas. (Lärosäte, utbildning/kurs namn, tid, omfattning, inriktning, ämnen, praktik osv.) 
Originalhandlingar ska uppvisas på begäran av lärosätet. 

3. Handlingar som ska bifogas ansökan om validering avyrkeserfarenhet

- Kursplan från Högskolan i Halmstad som är aktuell för validering - bedömning görs mot
kursens huvudsakliga innehåll och kursmål. Det är detta som du kopplar din tidigare
yrkeserfarenhet mot.

- Tänk på att det är viktigt att du kopplar din yrkeserfarenhet mot relevanta teoretiska
perspektiv inom ramen för kursens innehåll

- Handlingar som dokumenterar tidigare yrkeserfarenhet (tjänstgöringsintyg, dokumenterad
arbetsbeskrivning från arbetsgivare), översatta av auktoriserad översättare till svenska/
engelska

Yrkesbeskrivningen/självskattningen ska innehålla en beskrivning av VAD du utförde och HUR du 
utförde det. Originalhandlingar ska uppvisas på begäran av lärosätet. 

4. Bedömning mot kursens huvudsakliga innehåll och kursmål
Du hittar kursplanerna med kursens huvudsakliga innehåll och kursmålen som dina tidigare studier,

yrkesverksamhet eller andra meriter kommer att prövas mot på Högskolans hemsida,
https://hh.se/student/innehall-a-o/kursplan.html

OBS! Använd en blankett per kurs men får texten inte plats på en blankett använd ytterligare blankett
för samma kurs. Ansökningsblanketten och bilagor får inte vara dubbelsidiga eller häftade.

Ansökan kan:

- lämnas i Servicecenter hus A,
- skannasoche-postas till helpdesk.validering@hh.se
- eller skickas via post till Högskolan i Halmstad, Utbildningsstöd, Box 823, 301 18 Halmstad.

Märk brevet med “Validering”.

Handläggningstid 
Ansökan om validering av tidigare lärande inför tillgodoräknande ska behandlas så snart som 
möjligt och beslut ska fattas inom två månader från det att fullständig ansökan inkommit. Det 
åligger den sökande att ansvara för att ansökan är fullständig. 

Eventuella frågor hänvisas till, helpdesk.validering@hh.se 

Tänk på att tillgodoräknande poäng kan påverka din rätt till studiemedel från CSN.

mailto:helpdesk.validering@hh.se
mailto:helpdesk.validering@hh.se
mailto:helpdesk.validering@hh.se
mailto:skannasoche-postastillhelpdesk.validering@hh.se
https://hh.se/student/innehall-a-o/kursplan.html


    
    

    

 

 
 

  
   

 

  

   

 

      

   

 

Ankomstdatum Sign Dnr (fylls i avHögskolan) 

SV 1:3

Ansökan om validering av tidigare lärande 
- bedömning av reell kompetens inför tillgodoräknande 

OBS! Läs igenom anvisningarna och fyll i blanketten på 
datorn innan du skriver ut och skriver under den. 

Personnummer E-postadress 

Namn Telefonnummer/Mobilnummer 

Bostadsadress Postnummer Ort 

Program/kurs jag läser eller läst tidigare vid Högskolan i Halmstad 

Kurs/examinationsmoment vid Högskolan i Halmstad jag vill prövas mot: OBS! Endast en kurs per blankett

Tidigare lärande för bedömning mot kursens innehåll och mål: 

Tidigare studier Bedömning mot kursens innehåll och mål

Ange lärosäte, land, kurs-/programnamn, utbildningsnivå samt 
högskolepoäng motsvarande.

Jag ansöker om att mina tidigare studier ska valideras mot kursens 
huvudsakliga innehåll samt följande kursmål i kursplanen;

Kunskap & förståelse, Färdighet & förmåga och 
Argumentera och motivera kopplingen mellan dina kunskaper och Värderingsförmåga & förhållningsätt

färdigheter och kursens mål.
Nedan skriver du in det aktuella kursmålet alternativt hänvisar med siffra 

och anger samma siffra vid målet på kursplanen som du bifogar din ansökan.

Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad, Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 
Tel: 035-16 71 00, registrator@hh.se Org. nr. 202100-3203 

mailto:registrator@hh.se


     
  

 

 
 

   

Yrkesverksamhet 

Ange yrkesbeskrivning, verksamhet samt lärdom.

Argumentera och motivera kopplingen mellan dina kunskaper och 
färdigheter och kursens mål

Bedömning mot kursens innehåll och mål

Jag ansöker om att yrkesverksamheten ska valideras mot kursens 
huvudsakliga innehåll samt följande kursmål i kursplanen;

Kunskap & förståelse, Färdighet & förmåga och 
Värderingsförmåga & förhållningsätt

Nedan skriver du in det aktuella kursmålet alternativt hänvisar med siffra 
och anger samma siffra vid målet på kursplanen som du bifogar din ansökan.

Datum Sökandes underskrift 

Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad, Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 Tel: 035-16 71 00, 
registrator@hh.se Org. nr. 202100-3203 

mailto:registrator@hh.se
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