
UPPSALA UNIVERSITET Riktlinjer och anvisningar för kursen examensarbete 
inom de tekniska utbildningarna
Bilaga 7. Exjobbsblankett

Studentens personnummer: TEKNAT 2016/25

ANSÖKAN OM EXAMENSARBETE
tekniska utbildningar

Student
Undertecknad ansöker om att göra examensarbete enligt nedan och har tagit del av riktlinjerna 
(http://www.teknat.uu.se/student/program-och-kurser/examensarbete/)

Namn Personnr

E-post Telefon

Program

Kurskod 15 hp 30 hp 45 hp Sekretess

Föreslagen titel

Arbetet kommer att utföras under tiden

Datum, fr o m- t o m
Datum Underskrift

Handledare
Undertecknad åtar sig att vara handledare och har tagit del av och godkänt villkor enligt riktlinjerna 
(http://www.teknat.uu.se/student/program-och-kurser/examensarbete/)

Namn Företag/Institution och avd

E-post Telefon

Datum Underskrift

Ämnesgranskare
Undertecknad åtar sig att vara ämnesgranskare och har tagit del av och godkänt villkor enligt 
riktlinjerna, samt ansvarar för att examensarbetet lämnas in via Urkund (länk)

Namn Institution och avd

E-post Telefon

Datum Underskrift
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Examinator 
Undertecknad intygar att studenten uppfyller förkunskapskraven, att examensarbetet 
överensstämmer med kursplan och riktlinjer, godkänner handledare och projektplan, och utser 
ämnesgranskare.

Namn Institution 

E-post Telefon

Datum Underskrift

Följande avtal har tecknats för externt arbete (utanför UU och SLU)
Samarbetsavtal enligt mall för ingenjörsutbildningarna (www.teknat.uu.se) Sign 

Sekretessavtal enligt mall för ingenjörsutbildningarna (www.teknat.uu.se) Sign 

Annat, ange vad Sign

Följande avtal har tecknats för internt arbete (vid UU eller SLU)
Förbindelse enligt mall för ingenjörsutbildningarna (www.teknat.uu.se) Sign

Annat, ange vad Sign

Registrering i Uppdok
Kurskod Anm. kod Omreg. termin Omreg. termin Omreg. termin

Datum Administratör

Studenten är godkänd enligt nedan 
Opposition godkänd Datum Examinator

Muntlig presentation 
godkänd

Datum Examinator

Slutrapport tillstyrkt Datum Ämnesgranskare

Slutrapport godkänd Datum Examinator

Rapporten är 
sekretessbelagd t o m 

Datum Examinator

Övrigt

Examensarbetet är rapporterat och arkiverat enligt nedan
Rapportens serie och nr 

Rapporten arkiverad 
(sekretess)

Datum Administratör

Rapporten arkiverad och 
ev. publicerad i DiVA

Datum Administratör

Examensarbetet 
rapporterat i Uppdok

Datum Administratör
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