Skicka ansökan till:

ANSÖKAN OM

Umeå universitet
Studentcentrum/Examina
901 87 Umeå

EXAMENSBEVIS
Grund- och avancerad nivå

1. Sökande
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Adress, eventuellt c/o adress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Telefon arbete

E-post

Telefon mobil



Jag vill ta ut min examen enligt de övergångsregler (1993 års bestämmelser) som gäller för mig som påbörjat studierna
innan 2007-07-01 (se anvisningar på sida 2).

2. Generell/Konstnärlig examen, grundnivå





Högskoleexamen
Kandidatexamen, Förled: ____________________________
Konstnärlig kandidatexamen

Generell/Konstnärlig examen, avancerad nivå

 Magisterexamen, Förled: ___________________________
 Masterexamen, Förled: _____________________________
 Konstnärlig masterexamen

Huvudområde:
___________________________________________________

Huvudområde:
_________________________________________________

Ev inriktning:
___________________________________________________

Ev inriktning:
________________________________________________ _

3. Yrkesexamen, grundnivå





















Arbetsterapeutexamen
Biomedicinsk analytikerexamen (ange inriktning)
Dietistexamen
Förskollärarexamen1
Grundlärarexamen, fritidshem1 (ange ämne)
Högskoleingenjörsexamen (ange inriktning)
Lärarexamen, förskola/förskoleklass2
Lärarexamen, fritidshem2
Lärarexamen, grundskolans tidigare år2
Lärarexamen, yrkesämne i gymnasieskolan2 (ange ämne)
Receptarieexamen

2

Röntgensjuksköterskeexamen
Sjukgymnastexamen
Sjuksköterskeexamen
Socionomexamen
Studie- och yrkesvägledarexamen
Tandhygienistexamen
Tandteknikerexamen
Yrkeslärarexamen1

1

1

2

1

Gäller studieordning enligt 2011 års bestämmelser
Gäller studieordning enligt 2001 resp 2007 års bestämmelser

4. Övriga upplysningar:

 Apotekarexamen
 Arkitektexamen
 Barnmorskeexamen
 Civilekonomexamen (ange ev inriktning)
 Civilingenjörsexamen (ange inriktning)
 Grundlärarexamen, förskoleklass – grundskolans åk 1-3
 Grundlärarexamen, grundskolans åk 4-6 (ange ämnen)
 Juristexamen/ Juris kandidatexamen
 Logopedexamen
 Läkarexamen
 Lärarexamen, grundskolans senare år (ange ämnen)
 Lärarexamen, gymnasieskolan (ange ämnen)
 Psykologexamen
 Psykoterapeutexamen (ange inriktning)
 Sjukhusfysikerexamen
 Specialistsjuksköterskeexamen (ange inriktning)
 Speciallärarexamen
 Specialpedagogexamen
 Tandläkarexamen
 Ämneslärarexamen, grundskolans åk 7-9 (ange ämnen)
 Ämneslärarexamen, gymnasieskolan (ange ämnen)
2

Ev inriktning/ämne(n): _____________________________
1

Yrkesexamen, avancerad nivå

1

Ev inriktning/ämne(n):

(se anvisningar på sida 2)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

5. Underskrift:
Ort, datum

Jag försäkrar att jag tagit del av Anvisningar för ansökan om examensbevis (se sida 2)
Namnteckning
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Anvisningar för ansökan om examensbevis
Bra att veta
 Examina fattar beslut om din examensansökan inom 8 veckor, oftast fortare. Om ansökan inte är komplett, t.ex. sista kursen
saknas, inväntas kompletteringar i 60 dagar innan ansökan avslutas. I sådant fall måste du ansöka om examen på nytt.
 Du är själv ansvarig för att din ansökan är komplett. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta i Ladok – kontakta i annat fall berörd
institution.
 Ansökan ska göras vid det lärosäte där du läst din sista kurs som ska ingå i examen.
 Om du läst kurser vid annat lärosäte och vill ta med dem i din examen, ange dessa kurser samt lärosäte under Övriga upplysningar.
 I Portalen (www.student.umu.se) kan du som ansökt om examen se hur handläggningen av ditt ärende fortskrider. Här får du
information om du behöver komplettera eller om någonting saknas. Du får även veta när din examen är utfärdad och skickad.
 Utfärdade examina från Umeå universitet publiceras i följande tidningar: Norra Västerbotten, Norrländska Socialdemokraten,
Norrbottens Kuriren, Västerbottens Kuriren, Västerbottens Folkblad, Piteå-Tidningen, Dagbladet (Sundsvall), Örnsköldsviks
Allehanda och Vertex (Umeå universitets studenttidning).
För mer information: www.student.umu.se/examen

1. Sökande
Texta gärna dina kontakt- och adressuppgifter. Otydliga eller utelämnande uppgifter kan i värsta fall leda till att examensbeviset
skickas fel eller att vi inte kan kontakta dig om det är något i ansökan som är oklart. Var noga med att stava ditt namn så att det
stämmer överens med Skatteverkets folkbokföring.
Övergångsregler: Du som har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 har rätt att ta ut din examen enligt 1993 års bestämmelser om
alla kurser som ska ingå i din examen är slutförda senast 30 juni 2015. Du kan välja att istället ta ut din examen enligt 2007 års
bestämmelser om du uppfyller de nya kraven. Om du inte uppfyller de nya kraven kommer din ansökan automatiskt att prövas mot
1993 års bestämmelser. För lärarexamen enligt äldre bestämmelser gäller att alla kurser ska vara slutförda senast 30 juni 2020.

2. Generell/Konstnärlig examen på grundnivå och avancerad nivå
Sätt kryss för den examen du ansöker om. Ange även förled, huvudområde och ev. inriktning på din examen. För generella krav se
tabellen nedan och läs mer om specifika krav i respektive examensbeskrivning som finns på vår hemsida
www.student.umu.se/examen. Följande förled finns vid Umeå universitet: Ekonomie, Farmacie (endast grundnivå), Filosofie, Medicine,
Naturveteskaplig, Odontologie, Politices, Teknologie och Teologie.
Om du ansöker om en examen på avancerad nivå enligt 2007 års bestämmelser krävs en tidigare examen om minst 180
högskolepoäng eller motsvarande. Ange vilken grundexamen du har och från vilket lärosäte under Övriga upplysningar.

3. Yrkesexamen, grundnivå och avancerad nivå
En yrkesexamen har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde som i vissa fall kräver legitimation eller viss yrkesbehörighet. För en
sådan examen krävs det oftast att du följt ett specifikt program. Sätt kryss för den examen du ansöker om och ange eventuell
inriktning/ämne(n) du har läst.
Om du ansöker om psykoterapeut-, specialistsjuksköterske-, speciallärar- eller specialpedagogexamen krävs en tidigare yrkesexamen.
Ange vilken grundexamen du har och från vilket lärosäte under Övriga upplysningar.
Om du ansöker om någon av de äldre examina Social omsorgsexamen, Teologie kandidatexamen eller Yrkeshögskoleexamen kan du
skriva in detta under Övriga upplysningar.

4. Övriga upplysningar:
Här kan du ange om du bifogar handlingar eller om det är något speciellt som vi bör veta. Om du har läst mer högskolepoäng än vad
som krävs för examen kan du ange här vilka kurser som inte ska ingå i din examen (gärna kurskoder). Om det är många kurser kan
du bifoga ett studieintyg där det framgår vilka kurser som ska ingå/inte ska ingå. Under Övriga upplysningar kan du även ange vilka
kurser från annat svenskt lärosäte som ska ingå i din examen.

Jämförelsetabell 1993 års och 2007 års bestämmelser för generella examina:
1993 års bestämmelser - anges i poäng (p)

2007 års bestämmelser - anges i högskolepoäng (hp)

Högskoleexamen

Avslutade kurser om minst 80 poäng (p), minst 40 p
i huvudämne.

Avslutade kurser om exakt 120 högskolepoäng (hp),
minst 60 hp inom samma huvudområde och ett
examensarbete om minst 7,5 hp.

Kandidatexamen

Avslutade kurser om minst 120 p, minst 60 p i
huvudämnet varav 20 på C-nivå. Ett examensarbete
om 10 p på C-nivå.

Avslutade kurser om exakt 180 hp, minst 90 hp inom
samma huvudområde varav 30 hp på
kandidatexamensnivå. Ett examensarbete om minst 15
hp på kandidatnivå.

Magisterexamen
med ämnesdjup

Avslutade kurser om minst 160 p, minst 80 poäng i
huvudämnet varav minst 40 p på C/D-nivå och minst
20 poäng ska vara på D-nivå. Ett examensarbete om
20 p på D-nivå eller två examensarbeten om vardera
10 p på C-nivå respektive D-nivå.

Krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig
kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller
motsvarande utländsk examen. Avslutade kurser om
exakt 60 hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå,
minst 30 hp inom samma huvudområde, varav minst 15
hp examensarbete.

Magisterexamen
med ämnesbredd

Krav på avlagd examen om minst 120p. Minst 40 p
med viss inriktning inklusive ett examensarbete om
10 p inom ramen för kursfodringar. Se
examensbeskrivning för specifika krav.

Finns ej.

Masterexamen

Finns ej.

Krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig
kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller
motsvarande utländska examen. Avslutade kurser om
exakt 120 hp, varav minst 90 hp på avancerad nivå,
minst 60 hp inom samma huvudområde, varav minst 30
hp examensarbete.

Glöm inte att skriva under din ansökan!
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