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Anmälan – Examensarbete 
Arkitekt-, brandingenjörs-, 
civilingenjörs- och masterutbildningar 
samt livsmedelsteknisk högskoleutbildning 

Anvisningar 
Kontrollera först att dina förkunskapskrav är uppfyllda, antingen hos  
-din programplanerare på Utbildningsservice (arkitekt-, brandingenjörs- och civilingenjörsutbildning samt livsmedelsteknisk högskoleut-
bildning), eller  
-Internationella kontoret (övriga masterutbildningar och inresande studenter) vid LTH. 
Lämna därefter ifylld blankett till den institution/avdelning där du ska göra ditt examensarbete. 
När måldokument/program/projektplan och ämneskunskaper godkänts av examinator och handledare ska den skickas vidare till respek-
tive programplanerare alternativt till Internationella kontoret för registrering i Ladok och arkivering av blankett. 

Fylls i av programplanerare på Utbildningsservice/Internationella kontoret vid LTH 
Förkunskaper uppfyllda 

Ja           Nej  

Kontrollerat av (signatur) Namnförtydligande Datum 

Fylls i av student 
Namn Personnummer Telefon 

E-post (@student.lu.se) Utbildningsprogram 

Eventuell medförfattare Personnummer (medförfattare) 

Examensarbetets preliminära svenska titel 

Beräknat startdatum Beräknat slutdatum 

Om arbetet är utlandsförlagt*, ange land och universitet/företag  

Om arbetet är företagsförlagt, ange företagsnamn och organisationsnummer 

Underskrift av studen Datum 

*Om arbetet är utlandsförlagt, ska ett Cooperation Agreement skrivas och lämnas till Internationella kontoret vid LTH.

Fylls i av institution/avdelning
Kurskod och kursnamn 

Examinator (v.v. texta) E-post (examinator) 

Huvudhandledare (v.v. texta) E-post (huvudhandledare) 

Biträdande handledare (v.v. texta) E-post (biträdande handledare) 

Härmed godkänner examinator och handledare studentens måldokument/program/projektplan. Examinator godkänner även att ämneskunskaperna är upp-
fyllda för det valda ämnet. 

Underskrift (Examinator) Datum Underskrift (Huvudhandledare) Datum 

Underskrift(er) (Biträdande handledare) Datum 

Fylls i av programplanerare på Utbildningsservice (Internationella kontoret vid LTH 
Registrerat i Ladok av (v.v. texta) Datum för reg. 
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