Ansökan skickas till:
examen@su.se
eller
Studentavdelningen
Examen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Ansökan om examen

Ankomstdatum (ifylles av
universitetet)

Läs följande instruktioner innan du fyller i din ansökan om examen
1.
2.

3.
4.
5.

Endast hela avslutade kurser kan ingå i examen. Inga delkurser eller moment kan ingå i en examen.
Har du kurser från annat/andra lärosäten ska du bifoga resultatintyg på de kurser du vill ska ingå i examen på
både svenska och engelska. Har du läst alla dina kurser på Stockholms universitet räcker det med ett
resultatintyg på svenska. Markera de kurser du vill ska ingå i din examen.
Kontrollera att ditt namn är korrekt i Ladok innan du ansöker, annars kontakta ladok@su.se. Ladok
hämtar personuppgifter från Folkbokföringen. Vi kan inte göra namnändringar i efterhand.
Du kan endast ansöka enligt 1993 års examensordning om du har kurs/er innan 1 juli 2007 och alla kurser
är avslutade och inrapporterade innan 30 juni 2015
Är alla kurser lästa efter 1 juli 2007 kan du endast prövas mot 2007 års examensordning

Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera t.ex. att allt är inrapporterat i Ladok innan du lämnar in
ansökan - kontakta i annat fall berörd institution. Examensbeviset dateras med det datum då examen utfärdas. Mer
information (lista över huvudområden och inriktningar) finns på www.su.se/utbildning/examen.

Jag ansöker om följande examen:
Generella examina
Högskoleexamen (endast 1993 års examensordning)
Kandidatexamen
Magisterexamen
Masterexamen (endast 2007 års examensordning)

Yrkesexamen
Juristexamen
Lärarexamen
Psykologexamen
Psykoterapeutexamen
Sjukhusfysikerexamen
Socionomexamen
Speciallärarexamen
Specialpedagogexamen
Studie- och yrkesvägledarexamen

Ange förled (Filosofie, Naturvetenskaplig, Politices, Ekonomie, Juris)
------------------------------------------------------------------------

Ange huvudområde (och ev. inriktning)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ange om du har studerat enligt:
1993 års examensordning
2007 års examensordning
Meddelande till Studentavdelningen:

Jag har läst ovanstående information och markerat vilken examen jag ansöker om
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress

Underskrift

Ort och datum
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