Ankomstdatum

Dnr:

Du kan ansöka
om examensbevis
i Studentportalen

Ansökan om examensbevis

Blanketten skickas till
Högskolan i Skövde, Examina,
Box 408, 54128 Skövde eller lämnas
till Studentservice, vån 2, hus E

Sökandes personuppgifter (* = obligatorisk uppgift)
Personnummer * (ååmmdd-xxxx)

Förnamn *

Sv 4:1

Efternamn *

Adress *

Postnummer *

Ort *

Telefon-/mobilnummer *

E-postadress *

Observera! Examens omfattning är exakt. Se information på sidan 2.
Generell examina

Yrkesexamina

☐ Högskoleexamen 120 hp

☐ Högskoleingenjörsexamen 180 hp

☐ Filosofie kandidatexamen 180 hp

☐ Sjuksköterskeexamen 180 hp

☐ Ekonomie kandidatexamen 180 hp

☐ Barnmorskeexamen 90 hp

☐ Teknologie kandidatexamen 180 hp

☐ Specialistsjuksköterskeexamen 60 hp

☐ Filosofie magisterexamen 60 hp

☐ Specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska 75 hp

☐ Teknologie magisterexamen 60 hp

☐ Yrkeslärarexamen (90 hp)

☐ Filosofie masterexamen 120 hp

☐ Lärarexamen för verksamhet i
☐ förskola

I Huvudområde:

☐ förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år
Utbildningsintyg

☐ förskoleklass och grundskolans tidigare år
☐ grundskolans tidigare år

☐ Skolsköterskeprogrammet

☐ grundskolans senare år
☐ grundskolans senare år samt gymnasieskolan
☐ gymnasieskolan
☐ yrkesämnen i gymnasieskolan (180hp)
Kurser lästa vid annat lärosäte som ska ingå i examensbeviset

Hp

Lärosäte

1
2
3
4
5

Sökandes underskrift
☐ Jag önskar hämta examensbeviset på studentservice

☐ Jag önskar få examensbeviset skickat med rekommenderat brev

Jag intygar härmed att bifogat underlag är fullständigt och korrekt
Datum *

Sökandes underskrift *

fortsättning på nästa sida
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Meddelande till examenshandläggare

Information
Om du har läst mer poäng än vad som krävs för examen
meddela oss vilka kurser som du vill ta bort i
meddelandefältet ovan.
Examensbeviset utfärdas i det namn som finns i
Högskolans system.
Vid frågor om examen eller om din ansökan kontaktar du
examen via examen@his.se

Tänk på att






Endast avslutade kurser kan ingå i examen.
Kurser inte får ha samma innehåll (överlappning).
Behandling av din ansökan börjar när ansökan är
komplett och Högskolan i Skövde har som mål att
utfärda examensbevis inom två månader.
Examensbeviset måste hämtas ut personligen,
legitimation ska visas.

All text på examensbeviset är på svenska med engelsk
översättning.

Beslut
Vid godkänd ansökan skickas examensbeviset som rekommenderat brev alternativt hämtas hos Studentservice.
Vid avslag delges beslutet skriftligen som kan överklagas.

Högskolans anteckningar
Examenskod

Huvudområde
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☐ Utfärdat/Rapporterat
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