Dnr:

Högskolan i Gävle
Akademin för teknik och miljö

Ansökan om examensarbete för högskoleexamen, 7,5 hp
Till denna ansökan skall fogas en beskrivning av projektet (ca en A4-sida), Dessutom skall studenten
bifoga ett studiedokumentationsutdrag från LADOK som tillhandahålls via studentportalen.
Examensarbete om 7,5 hp för högskoleexamen i huvudområdet:
Planerad tidsperiod:

Studentens personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer/Ort

e- postadress

Telefon

Uppgiften
Examensarbetet skall utföras i enlighet med gällande kursplan.
Preliminär titel:

Studentens beslut
Jag har beslutat att utföra ovanstående examensarbete om uppgiften godkänns.
Ort och datum

Namnteckning

Ämnesansvarigs utlåtande
Jag anser, efter hörande av berörd utbildningsledare, att den föreslagna uppgiften uppfyller de
fordringar som bör ställas på ett examensarbete inom huvudområdet och på vald nivå. Jag anser
dessutom att uppgiftens omfång motsvarar avsatt poängtal. I samråd med studenten föreslår jag att
……………………………………………….. utses till examinator för detta examensarbete.
Ort och datum

Namnteckning

Titel

Namnförtydligande

Handledning
Högskolans handledare
Jag förbinder mig att verka som handledare för detta examensarbete under tiden fr.o.m………………..
t.o.m.……………………. och under denna tid skapa goda förutsättningar för arbetets genomförande.
Ort och datum

Namnteckning

Akademisk examen

Namnförtydligande

Tjänsteställning

Telefon/e-postadress

Övrig handledare
Jag förbinder mig att verka som handledare för detta examensarbete under tiden fr.o.m………………
t.o.m………… och under denna tid skapa goda förutsättningar för arbetets genomförande.
Ort och datum

Företag/befattning

Adress

Namnteckning

Telefon/e-postadress

Namnförtydligande

Examinators åtagande
Jag åtar mig att examinera ovan beskrivna examensarbete och följa vad som föreskrivs i gällande
kursplan.
Ort och datum

Namnteckning

Akademisk examen

Namnförtydligande

Tjänsteställning

Telefon och e - postadress

Lämnas till akademikansliet för registrering i LADOK
Plagiatkontroll
Ort och datum

Examinators namnteckning

Kommentarer

Examinators bedömning
Examensarbetet har presenterats i seminarieform och försvarats på ett godtagbart sätt. Rapporten håller
god standard vad gäller såväl innehåll som språk och motsvarar vad som kan krävas av ett
examensarbete för vald nivå enligt ovan.
Ort och datum

Betyg

Arkiveringsbeteckning

Namnteckning

