
Anmälan om examensarbete – grundnivå 7,5-9 hp 
Den ifyllda anmälan lämnas till kursansvarig (oftast programansvarig). 

Ämne/huvudområde1: _______________ 

Student 1 

Namn: _________________________________ 
Person- 
nummer:  _________________________________ 
Klass:  _________________________________ 
Tel: _________________________________ 

Mobiltel: _________________________________ 

E-post: _________________________________ 
Jag har läst ”Anvisningar för examensarbete”: Ja  
Jag har minst 60 hp inom programmet godkända: Ja    
Nej  

Student 22

Namn:  _________________________________ 

Person- 
nummer:   _________________________________ 

Klass:   _________________________________ 

Tel:  _________________________________ 

Mobiltel:   _________________________________ 

E-post:  _________________________________ 
Jag har läst ”Anvisningar för examensarbete”: Ja  
Jag har minst 60 hp inom programmet godkända: Ja    
Nej  

Företag/Uppdragsgivare3 

Namn:  _________________________________ 

Adress:  _________________________________ 

 _________________________________ 

Kontakt- 
person:  _________________________________ 

Tel:    _________________________________ 

Mobiltel:   _________________________________ 

Fax:  _________________________________ 

E-post:    _________________________________ 

Examensarbetets titel4:  ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

Projektbeskrivning  
godkänd av företaget:  __________________________________________  Datum:   _____________ 

Ifylls av kursansvarig 

Handledare JTH/lärcentra:  __________________________________________  

Examinator JTH:  __________________________________________  

Examensarbete avbrutet5:  __________________________________________  Datum:   _____________ 

Orsak till ovanstående:  ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

Ifylls av handledare och examinator innan examensarbetet påbörjas 

Godkänt av handledare:  __________________________________________  Datum:  _____________ 

Godkänt av examinator:  __________________________________________  Datum6:  _____________ 
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Bifogad beskrivning 
Bifoga en utförligare beskrivning av examensarbetet på separat ark. Bilagan hjälper 
examinatorn att bedöma examensarbetets omfattning och lämplighet, men hjälper även 
studenten att ställa upp ett tydligt mål och därmed snabbare komma till avslut. Bilagan ska 
innehålla följande information under separata rubriker: 
 
Kort sammanfattning7  
Beskriv bakgrund, problemställning och ett sammanfattande mål. 
Företagets/Uppdragsgivarens mål  
Vilket problem vill uppdragsgivaren ha löst? Bifoga företagets kravspecifikation! 
Studentens mål  
Vad ska utredas/studeras? Vad är arbetets syfte? Tyngdpunkt i rapporten? När är arbetet klart? 
Nyhetsvärde  
Vilken ny kunskap tillför examensarbetet dig och företaget? 
Kurser examensarbetet bygger på  
att kunskaper från kurser på G1- eller G2 -nivå inom huvudområdet tillämpas och fördjupas. 
Beskriv kort vilka delar ur kurserna som kommer att fördjupas. 
Metod  
Hur ett systematiskt genomförande uppnås. Informationssökning? Handledarkontakter? 
Tidsplan 
Arbetssteg och fördelning mellan t ex förstudie, informationssökning, litteraturstudier, 
prototypkonstruktion, rapportskrivning och resultatanalys. 
 
Ytterligare information8 
 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________   

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 
 

1 Beroende på program anger du 3D-teknik, Datanätteknik, Grafisk design och webbutveckling, 
Produktutveckling med Möbeldesign, Digital visualisering, Ljusdesign. 
2 Observera att examensarbetets omfattning ska motsvara 7,5-9 hp/student. (2 studenter = 15/18 hp) 
3 Utelämnas om uppdragsgivare saknas. 
4 Titeln kan justeras senare. 
5 Kursansvarig kan avbryta examensarbetet och frigöra handledaren t ex om studenten påbörjar nytt 
examensarbete (ny anmälan krävs) eller om ett år passerat från start. 
6 Från detta datum har studenten normalt tillgång till handledaren under ett år, varefter 
examensarbetet avbryts. Efter denna tid krävs att en ny anmälan lämnas som måste godkännas av 
examinator och (eventuellt ny) handledare.  
7 Då sammanfattningen är klar kan en handledare utses som hjälper studenten med övriga punkter. 
8 T ex vilka kurser som saknas om någon student inte uppfyller kraven för att starta. 
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