Fylls i av Försvarshögskolan:
Diarienummer:
Ankomstdatum:
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1. Ansökan om validering av reell kompetens (för tillgodoräknande)
Vänligen texta tydligt

Förnamn och efternamn

Personnummer

Adress
Postadress

Telefon

E-postadress

Jag ansöker om validering av reell kompetens för tillgodoräknande av följande hel kurs
Kursens benämning (se fastställd kursplan):

Kurskod HP

Om kursen ingår i ett utbildningsprogram, ange vilket:

Jag ansöker om validering av reell kompetens för tillgodoräknande av följande delkurs
Delkursen ingår i kursen (se fastställd kursplan):

Kurskod HP

Delkursens benämning:
Delkursens benämning:
Delkursens benämning:
Delkursens benämning:
Delkursens benämning:

2. Självvärdering av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt
Självvärderingen syftar till att du som student ska reflektera kring ditt lärande och hur dina
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt förhåller sig till kursens lärandemål.
Självvärderingen ska bifogas ansökan om validering av reell kompetens för tillgodoräknande och
utgör ett underlag för beslutsfattaren jämte intyg från arbetsgivare/motsvarande och eventuella
andra bedömningsmetoder.
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Lärandemålen för den kurs eller delkurs som du vill få tillgodoräknad framgår av kursplanen för
kursen. Du ska ange och beskriva och motivera hur du har uppnått motsvarande kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt. Svara på frågorna 1-3 för varje lärandemål i kursen.
För en 7,5 hp kurs ska värderingen omfatta minst 2-3 datorskrivna A4-sidor (max 1 sida per
lärandemål). För längre kurser bör värderingen omfatta fler sidor. Värderingen är viktig för
bedömningen och du bör därför beskriva/motivera utförligt för varje lärandemål.
Nedan framgår vad som ska finnas med i självvärderingen.

Namn
Personnummer
Lärandemål:
(Ange kursens eller delkursens lärandemål som du hämtar från kursplanen)
Har du kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som motsvarar lärandemålet? Beskriv och
motivera utförligt genom att besvara följande frågor:
1. Beskriv när, var och hur du har erhållit de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
motsvarar lärandemålet.
2. Ange specifika situationer och arbetsuppgifter som synliggör dina kunskaper, färdigheter
och förhållningssätt.
3. Beskriv de metoder och teorier som du använt och motivera varför samt ange i vilken
forskning/litteratur som du finner stöd för ditt resonemang och handlande.
Lärandemål: (Upprepa ovanstående beskrivning för varje lärandemål i kursplanen)




Till självvärderingen ska bestyrkt dokumentation bifogas som t.ex. tjänstgöringsintyg som
innehåller arbetets omfattning i tid, beskrivning av arbetsuppgifter, referens till närmaste
chef samt andra relevanta handlingar. Ange bilagans nummer.
Endast en hel kurs per ansökan.
Du ansvarar själv för att en komplett ansökan inkommer och prövning sker endast av styrkt
dokumentation.

Datum

Underskrift

Ansökan med bifogade handlingar skickas per post till:
Försvarshögskolan, Box 278 05, 115 93 STOCKHOLM
2021-11-04

