Ankomstdatum

Sign

SV 8 :2

Ansökan om examensbevis enligt
bestämmelserna fr o m 1 juli 2007
OBS! Läs anvisningarna på nästa sida först. Fyll gärna i
blanketten på datorn innan du skriver ut och under den.
Personnummer

E-postadress

Namn

Telefon/mobiltelefon

Gatuadress

Postnummer

Program

Ort

Huvudområde

Jag ansöker om följande examen

Ange de kurser du vill ha med i examen

(markera med kryss)

Kursbenämning

Högskoleexamen

120 hp

Ekonomie kandidatexamen

180 hp

Filosofie kandidatexamen

180 hp

Teknologie kandidatexamen

180 hp

Ekonomie magisterexamen

60 hp

Filosofie magisterexamen

60 hp

Teknologie magisterexamen

60 hp

inriktning
Masterexamen

120 hp

Högskoleingenjörsexamen

180 hp

Sjuksköterskeexamen

180 hp

Specialistsjuksöterskeexamen

60/75 hp

med inriktning mot
Civilekonomexamen

240 hp

Civilingenjörsexamen

300 hp

Titel på ditt examensarbete
Svensk titel:
Engelsk titel:

Datum

Blankett 2015-06-29

Namnunderskrift

Min lista över kurser fortsätter på nästa sida

Hp

Anvisningar
Att tänka på vid ansökan
•
•
•
•

Innan du lämnar in ansökan kontrollera att alla dina studieresultat finns registrerade.
Examensarbetet ska vara publicerat i DiVA.
Om kurser från annat lärosäte ska ingå i examen ska kursplan med litteraturlista inlämnas efter
begäran.
Ansökan lämnas till Servicecenter eller skickas till Högskolan Halmstad, Utbildningsstöd,
Box 823, 301 18 Halmstad

Examensbevis enligt bestämmelserna t o m 30 juni 2007 eller fr o m 1 juli 2007?
•
•
•

Har du avslutat samtliga kurser som ska ingå i din examen senast 30 juni 2007 ansöker du om
examen på blankett SV 7:1.
Har du kurser som avslutats senast 30 juni 2007 och även kurser avslutade därefter som ska ingå i
din examen har du rätt att söka examen enligt de äldre bestämmelserna. Du har också rätt att få
prövat om du uppfyller kraven för att få examen enligt de nya bestämmelserna.
Är samtliga kurser som ska ingå i din examen avslutade fr o m 1 juli 2007 ska du söka examen enligt
de nya bestämmelserna på denna blankett SV 8:1.

Examensbeviset utfärdas normalt inom 2 månader från det att fullständig ansökan inlämnats.

Har du några övriga upplysningar kan du skriva dem här:

Fortsättning från föregående sida
Kursbenämning

Hp

Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad, Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Tel: 035-16 71 00, registrator@hh.se, Org. nr. 202100-3203

