Riktlinjer för tillgodoräknanden vid Röda Korsets Högskola (RKH)
Om en student vid en högskola i Sverige har genomgått en viss högskoleutbildning med
godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en
annan högskola. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan
utbildningarna. Detta anges i 6 kap. 6§ första stycket i högskoleförordningen (HF).
Det finns inte några särskilda bestämmelser i högskoleförordningen som reglerar
tillgodoräknande av viss utbildning för annan utbildning inom en och samma högskola.
Enligt praxis har studenter ändå rätt att få sådant tillgodoräknande prövat. Prövningen görs
då utifrån reglerna i högskoleförordningens 7 kap. 7 §, det vill säga genom en bedömning
av huruvida den utbildning som studenten genomgått i huvudsak motsvarar den utbildning
som tillgodoräknandet prövas för.
Det åligger den enskilda studenten att bereda ärendet med fullständiga underlag.
Ofullständiga ansökningar behandlas inte.
1. Ett tillgodoräknande av utbildning kan endast ske för den som är student vid Röda
Korsets Högskola och således är både antagen och bedriver studier vid högskolan.
Endast slutrapporterade kurser/moduler från en annan högskola kan tillgodoräknas.
2. Med att bedriva studier avses att studenten är registrerad på första kursen på aktuellt
program. Tillgodoräknade kurser/moduler kan innebära studiefria perioder.
Tillträde till programmet kan endast erbjudas från nästkommande termin och då
under förutsättning att det finns en plats ledig.
3. Tillgodoräknade kurser/moduler är ej studiemedelsberättigade.
4. För program på grundnivå gäller att studenter från annan högskola, som antagits till
ett program vid högskolan, maximalt kan få tillgodoräknat första året (60
högskolepoäng) på programmet vid RKH, oavsett omfattningen av tidigare studier
vid annat lärosäte.
5. Beslut om tillgodoräknande fattas av studierektor och vid behov i samråd med
examinator. Beslutet kan inte överklagas.
6. Lokala tillgodoräknanden / oavslutade kurser
Om en student har oavslutade kurser vid Röda Korsets Högskola kan
tillgodoräknande göras mot antingen hel kurs eller del av kurs (delkurs/modul) som
har en inrättad kursplan vid Röda Korsets Högskola.
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