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Ansökan om examensbevis  
Forskarutbildning 

Utbildningar inom juridisk och medicinsk fakultet hänvisas till respektive utbildningsexpedi-
tion. Läs anvisningarna på sidan 2. Ansökan kan fyllas i på skärmen.

Personnummer

Efternamn Förnamn

Gatuadress (dit din examen ska skickas) Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

Ange vilken examen ansökan avser:

Licentiatexamen 

Filosofie licentiatexamen

Ekonomie licentiatexamen

Teologie licentiatexamen

Teknologie licentiatexamen

Juris licentiatexamen

Ska studierna fortsätta efter lic-examen?

Ja

Nej

Doktorsexamen

Filosofie doktorsexamen

Ekonomie doktorsexamen

Teologie doktorsexamen

Teknologie doktorsexamen

Juris doktorsexamen

Konstnärlig doktorsexamen

Dubbel doktorsexamen
Kryssa i denna ruta om du bedrivit dina studier enligt 
sådant avtal. Kryssa även i vilken examensbenämning 
din ansökan avser.

Ange ämne

Skicka ifylld ansökan till: 
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117 
221 00 LUND

Datum och underskrift

Datum Namnteckning
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ANVISNINGAR OCH UPPLYSNINGAR

Alla forskarkurser och datum för ”Alla kurser klara 
för licentiatexamen/doktorsexamen” samt doktors-
avhandlingen/licentiatseminariet måste vara inlagt 
i Ladok för att examensbevis ska kunna utfärdas. 
Kontrollera att allt detta är gjort innan du skickar in 
din ansökan. Om kurser inte är översatta till engelska 
anges det i beviset No English translation available.

Kontrollera att avhandlingens titel stämmer samt att 
personuppgifterna stämmer. Meddela oss eventuella 
ändringar.

Du är själv ansvarig för att alla uppgifter finns 
tillgängliga. Kontrollera att allt är korrekt 
inrapporterat och att text, särskilt på engelska 

är exakt återgivet i Ladok – kontakta i annat fall 
berörd institution. 

Handläggningstiden är normalt cirka 4–6 veckor. 
Förtur ges inte.

Ofullständiga uppgifter kan förlänga handlägg-
ningstiden av din ansökan.

För ytterligare information se www.lu.se/examen

Du kan också kontakta Examensavdelningen på 
telefon 046 – 222 01 00.
Telefontider: måndag 9–10, tisdag 14–15, torsdag 
9–10.

Eventuellt meddelande till examensavdelningen:

https://www.lu.se/examen
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