Ankom

Postad

Sektionen för antagning och examen

ANSÖKAN OM EXAMENSBEVIS
inom lärarutbildningen
Läs anvisningarna noga när du fyller i ansökningsformuläret. Du är själv ansvarig för att alla uppgifter är fullständiga när du ansöker
om din examen. Kontrollera att dina studieresultat finns registrerade, endast fullgjorda kursfordringar kan tas med i examen och
kurser får inte ha överlappande innehåll. Om något skulle saknas, kontakta Studenttorget innan du lämnar in din ansökan. Mer
information finns på www.mdh.se.

Sökande
Förnamn

Personnummer

Efternamn

Adress, eventuell c/o adress (dit din examen ska skickas)

Postnummer, Ort

Telefonnummer

E-post

Examen

□ Förskollärarexamen
□ Grundlärarexamen F-3
□ Grundlärarexamen 4-6
□ Ämneslärarexamen 7-9
□ Ämneslärarexamen Gymnasieskolan
□ Ämneslärarexamen, KPU
□ Speciallärare
□ Specialpedagog
Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk
verksamhet i:

Nya bestämmelser (hp)

Gamla bestämmelser (p)

□ förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år
□ grundskolans tidigare år
□ grundskolans senare år
□ gymnasieskolan
□ Intyg över äldre utbildning (fritidspedagog/förskollärare):

___________________________________________________

Inriktning/ar (ämne/n eller ämnesområde):
Kurser som ska anges som övrig specialisering1:

Övrig information

□ Jag vill ha titeln på mitt examensarbete/uppsats inskriven i examen och bifogar vidimerad kopia på framsida och sammanfattning.
1 Övrig specialisering avser 20 p/30 hp och gäller endast lärarexamen för undervisning i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolan tidigare år
samt lärarexamen för undervisning i grundskolan senare år.
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Kurser som INTE ska ingå i examen
Examina som utfärdas enligt de nya bestämmelserna (fr o m 1 juli 2007) har exakt antal högskolepoäng. Om du har läst mer
högskolepoäng än vad som krävs för examen ska du här ange vilka kurser som inte ska ingå i din examen. Om det är många
kurser kan du bifoga ett studieintyg där du markerar vilka kurser som du inte vill ha med i din examen. Om du ansöker om en examen
enligt äldre bestämmelser och har läst kurser som du inte vill ha med i ditt examensbevis kan du skriva dessa här. För de kurser du inte
tar med i din examen kan du ansöka om kursbevis, ansökan görs på annan blankett.

Övriga upplysningar till examenshandläggarna

Underskrift

Ort och Datum

Namnteckning

Anvisningar till ansökan om examen
Texta dina person- och adressuppgifter tydligt. Otydliga eller utelämnade uppgifter kan leda till att examensbeviset skickas fel eller att
vi inte kan kontakta dig om det är något som är oklart.
Utgå från de examenskrav som gällde då du antogs till lärarutbildningen. Sätt ett kryss för den examen som du ansöker om.
Student som påbörjat sina studier före 1 juli 2011 har rätt att ta ut en lärarexamen enligt äldre bestämmelser t.o.m. 30 juni 2020.
Från och med 1 juli 2007 redovisas studiemeriter med högskolepoäng (hp) istället för poäng (p). 1 p enligt det gamla systemet
motsvarar 1,5 hp, 30 hp motsvarar en termins heltidsstudier.
Det är viktigt att din ansökan är komplett vid inlämnande. Eventuella kopior ska vidimeras, d.v.s. en person ska intyga att kopian
överensstämmer med originalet genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på varje kopia.
Originalhandlingar ska kunna uppvisas på begäran.
Handlingar som ska bifogas din ansökan:
 Studieintyg eller kursbevis över studier vid annat lärosäte än Mälardalens högskola som du vill ska ingå i din examen.
 Vidimerad kopia på tidigare avlagd examen om du ansöker om speciallärar- eller specialpedagogexamen.
 Vidimerad kopia på tillgodoräknandebeslut eller preliminärbedömning om du fått något sådant.

 Vidimerad kopia på framsida och sammanfattning av examensarbete/uppsats om du vill ha titeln inskriven i din examen.
Hit skickar du din ansökan

Kontaktinformation

Mälardalens högskola

Tel. Examen: 016 - 15 32 20

Sektionen för antagning och examen/Examen

E-post: examen@mdh.se

Box 325

Besöksadress: Drottninggatan 12, Eskilstuna

Webb: www.mdh.se

631 05 Eskilstuna

Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Utfärdat examensbevis skickar vi hem till dig med vanlig post.
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