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Postad

Sektionen för antagning och examen

ANSÖKAN OM EXAMENSBEVIS
på forskarnivå
Läs anvisningarna noga när du fyller i ansökningsformuläret. Du är själv ansvarig för att alla uppgifter är fullständiga när du ansöker
om din examen.

1. Sökande

Förnamn

Personnummer

Efternamn
Adress, eventuell c/o adress (dit din examen ska skickas)
Postnummer, Ort
Telefonnummer

E-post

2. Innan du lämnar in din ansökan
 Kontakta akademins sekreterare för att kontrollera att texten ”Alla kurser klara för Licentiatexamen” alternativt ”Alla kurser klara
för Doktorsexamen” finns inlagt i Ladok (UT90).
 Kontrollera även att texten ”Licentiatseminarium har ägt rum åååå-mm-dd med godkänt resultat” alternativt ”Disputation har ägt
rum åååå-mm-dd med godkänt resultat” finns inlagt i Ladok (UT90).
 Kontrollera att samtliga avklarade forskarkurser är införda samt att eventuella tillgodoräknanden är inlagda.

3. Examen

□ Licentiatexamen, 120 hp
□ Doktorsexamen, 160 240 hp

5. Kurser som ska ingå i examen
I examensbeviset redovisas de kurser (prov) som ingått i utbildningen på forskarnivå. De kurser som ingår får tillsammans med
avhandlingen inte överskrida totalpoängen för examen, Licentiatexamen 120 hp, Doktorsexamen 240 hp. Doktoranden måste
tillsammans med sin handledare välja ut kurser som ska ingå i examensbeviset. Nedan finns utrymme att skriva in kurserna som ska
ingå. Genom att skriva under intygar handledaren och samordnare för forskarutbildningen att de kurser som ska räknas med i examen
också överensstämmer med den allmänna studieplanen. Viktigt att notera är att det finns olika allmänna studieplaner och det åligger
samordnare för forskarutbildningen att veta vilken allmän studieplan doktoranden följer. Huvudhandledaren och samordnare för
forskarutbildningen intygar också med sina underskrifter att doktoranden uppfyller övriga fordringar utöver avklarade kurser som
finns angivna i de allmänna studieplanerna.
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Huvudhandledare och samordnare för forskarutbildningen intygar härmed att doktoranden uppfyllt fordringarna i den allmänna
studieplanen gällande kurser samt övriga fordringar för examination i de fall sådana finns angivna.

Huvudhandledarens namnteckning

Samordnare för forskarutbildningens namnteckning

Huvudhandledarens namnförtydligande

Samordnare för forskarutbildningens namnförtydligande

6. Underskrift

Ort och Datum

Namnteckning

7. 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 skickas hem till dig med vanlig post.
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