ANSÖKAN OM EXAMENSBEVIS
Utbildningsavdelningen

Namn

Personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Telefon (bostad)

Telefon (arbete/mobil)

e-postadress

Ansökan avser generell examen enligt äldre examensstruktur
Högskoleexamen (minst 80 poäng)
Kandidatexamen (minst 120 poäng)  Ekonomie,  Filosofie,  Skoglig
Magisterexamen med ämnesdjup (minst 160 poäng)  Ekonomie,  Filosofie,  Skoglig
Magisterexamen med ämnesbredd enligt särskild utbildningsplan (minst 40 poäng)
Huvudämne för kandidatexamen/magisterexamen med ämnesdjup:……………………………………

Ansökan avser generell examen enligt ny examensstruktur
Grundnivå:
Avancerad nivå:
Högskoleexamen (120 högskolepoäng)
Magisterexamen (60 högskolepoäng)
Kandidatexamen (180 högskolepoäng)
Masterexamen (120 högskolepoäng)
Huvudområde/Inriktning:………………………………………………………………………………………
Yrkesexamen
Äldre examensstruktur *)
 Agronomexamen (magisterfördjupning)
Djursjukvårdarexamen
Hippologexamen
Hortonomexamen (magisterfördjupning)
 Jägmästarexamen (magisterfördjupning)
Landskapsarkitektexamen (magisterfördjupning)
Landskapsingenjörsexamen
Lantmästarexamen
Skogsmästarexamen
Trädgårdsingenjörsexamen
Veterinärexamen
……………………………………………………
Ort och datum

Ny examensstruktur *)
Agronomexamen
Djursjukvårdarexamen
Hippologexamen
Hortonomexamen
Jägmästarexamen
Landskapsarkitektexamen
Landskapsingenjörsexamen
Lantmästarexamen
Skogsmästarexamen
Trädgårdsingenjörsexamen
Veterinärexamen

Underskrift

Universitetets noteringar

Postadress
Box 7010
750 07 UPPSALA

Besöksadress
Almas allé 8

Telefon
018-67 10 00 (vx)

E-post
Examen@slu.se

Följande handlingar ska bifogas ansökan:




Personbevis (från Skatteverket http://www.skatteverket.se/)
Registerutdrag på kurser från andra universitet/högskolor som ska ingå i examen
Om du har beslut om tillgodoräknade utlandsstudier bifogas Official transcript of record/kursbevis
från det utländska lärosätet.

OBS! Kurser som ska ingå i examen måste vara helt avslutade och inrapporterade i Ladok
med slutbetyg och datum för godkänd kurs. Innan du lämnar in din ansökan måste du därför
kontrollera att inga uppgifter saknas i Ladok.
*)
Om du har påbörjat och även slutfört dina studier före 1 juli 2007 tar du ut examen enligt den äldre
examensstrukturen.
Om du har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 men avslutat dem efter detta datum har du rätt att ta
ut examen enligt den äldre examensstrukturen till och med juni 2015. Du har också möjlighet att
få prövat om du uppfyller kraven enligt den nya examensstrukturen.
Om du har påbörjat dina studier efter 1 juli 2007 tar du din examen enligt den nya examensstrukturen.

Kursbevis
Om du har kurser som inte ska ingå i examen notera här vilka kurser det gäller (kurskod räcker):
Markera i rutan om du vill ha dessa kurser på separat kursbevis
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Mera information om examen vid SLU finns på http://www.slu.se/

Ansökan om examen adresseras till:
Utbildningsavdelningen
SLU
Box 7010
750 07 UPPSALA
Februari 2015

