Ansökan om examensbevis enligt 1993 års examensordning
Läs noggrant igenom informationen på omstående sida.
Var god TEXTA
Namn

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer och Ort

Telefon (bostad)

E-postadress

Telefon (arbete)

Ange vilken examen ansökan avser:
 Yrkesexamen
Ange examen och eventuell inriktning …………………………………………………………..
 Medicine magisterexamen med ämnesdjup, om minst 160 poäng
 Medicine kandidatexamen, om minst 120 poäng
 Högskolexamen, om minst 80 poäng
Ange huvudämne …………………………………………………………………………………
 Magisterexamen med ämnesbredd (Bifoga alltid en vidimerad kopia av tidigare erhållen examen )
Ange inriktning …………………………………………………………………………………

Till ansökan bifogas:
 Personbevis
 Registerutdrag i original på svenska och engelska eftersom kurser från annan svensk högskola ska
ingå i min examen
 Vidimerad kopia av tidigare examen
 Vidimerad kopia av Socialstyrelsens bevis om legitimation som sjuksköterska
Underskift

Datum

………………………………

……………………………………………

Ansökan skickas till: Karolinska Institutet, Avdelningen för utbildnings- och
forskarutbildningsstöd, Examensgruppen, 171 77 STOCKHOLM
Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd 2015-11-27

1. Allmänt
Alla kurser som ska ingå i din examen måste vara inrapporterade i Ladok och endast helt
avslutade kurser kan tas med i examen. Dina studieresultat vid Karolinska Institutet kan du
själv kontrollera i Ladok, tjänsten heter Ladok på Webb och finnas på www.ki.se .
Om något resultat saknas eller är felaktigt kontaktar du berörd institution. När du försäkrat dig
om att alla dina poäng är inrapporterade och att du har fått slutbetyg på kurserna är du
välkommen med din ansökan. För kurser med överlappande innehåll, som ska ingå i samma
examen, görs poängavdrag för det gemensamma innehållet.
Du är själv ansvarig för att din ansökan är komplett.
2. Information




Examen utfärdas på såväl svenska som engelska och åtföljs av en bilaga på engelska,
ett Diploma Supplement.
Du kan ta med kurser från andra universitet/högskolor när du ansöker om examen vid
Karolinska Institutet under förutsättning att ditt huvudämne finns vid Karolinska
Institutet och att du läst din senaste kurs här.
Originalhandlingar ska kunna uppvisas på begäran.

3. Följande handlingar ska bifogas ansökan:


Personbevis i original (beställs hos Skatteverket).



Om studier från annan svensk högskola ska ingå i examen: bifoga registerutdrag i
original eller vidimerad kopia av examens-/kursbevis på både svenska och engelska,
eftersom examensbeviset är tvåspråkigt.



För magisterexamen med ämnesbredd: vidimerad kopia av tidigare erhållen examen
ska bifogas ansökan.



För specialistsjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen: vidimerad kopia av
Socialstyrelsens bevis om legitimation som sjuksköterska ska bifogas ansökan.

4. Mer information
Närmare information om examensfordringar, examensregler med mera får du på hemsidan
www.ki.se eller kontakta Examensgruppen på telefon 08-524 862 50.

Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd 2015-11-27

