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Ansökan om licentiat och doktorsexamen

Ankomstdatum (ifylles av universitetet)

Kontrollera att följande är korrekt i Ladok
1. Disputation/Licentiatseminarium har ägt rum med godkänt resultat.
2. ”Alla kurser klara för doktors-/licentiatexamen” ska framgå av ett studieintyg ur Ladok.
3. Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne
för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling
(doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd. Kursdelen får således uppgå till maximalt
120 hp. De kurser som ger överskjutande poäng och som inte ska vara med i examensbeviset ska
strykas i ett bifogat studieintyg.
Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120
högskolepoäng inom ett ämne för ubildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om
minst 120 högskolepoäng av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar
att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan. För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en
vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd.
4. Alla kursnamn ska ha engelsk översättning i de fall kursnamnet är på annat språk så att allt är på engelska
när man tar ut ett engelskt studieintyg ur Ladok.
5. Avhandlingstitel ska ha engelsk översättning i de fall där titeln är på annat språk.
Alla kompletteringar görs vid den institution som har gjort den ursprungliga rapporteringen av respe ktive kurs.
Bifoga följande handlingar till din ansökan:
1. Kopia av avhandlingens titelblad (gäller endast licentiatexemen).
2. Personbevis (om ditt namn inte är korrekt i Ladok).
Examensbeviset dateras med det datum då fullständig ansökan inkommit till Studentavdelningen. Vi handlägger
ärenden i ankomstordning.
Studentavdelningens anteckningar:

Jag ansöker om följande examen:
Licentiatexamen
Filosofie
Ekonomie
Teknologie
Juris

Doktorsexamen
Filosofie
Ekonomie
Teknologie
Juris

Meddelande till Studentavdelningen:

Jag har markerat vilken examen jag ansöker om och jag har angett forskarämne för min examen.
Jag har även läst ovanstående information och bifogar nödvändig dokumentation över mina studier.
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