
An kom___________________ 

ANSÖKAN OM EXAMENSBEVIS – GRUNDUTBILDNING 

Medicinska fakulteten 

OBS! Ansökningsblanketten består av två sidor. 

Läs all information noga. 

Ansökan behandlas ej förrän alla resultat är inrapporterade i Ladok. (Gäller ej vid Förhandsbesked) 

Eventuella kommentarer kan lämnas på baksidan av sid 1. 

Ange vilken examen ansökan avser 
Generell examen Yrkesexamen 

□ Högskoleexamen

□ Kandidatexamen

□ Medicine Kandidatexamen

□ Magisterexamen

□ Medicine Magisterexamen

□ Masterexamen

□ Medicine Masterexamen

Ange ämnesområde

□ Arbetsterapi

□ Arbetsterapeutexamen

□ Barnmorskeexamen

□ Biomedicinsk analytiker

□ Fysioterapeutexamen (gäller antagna fr o m HT14)

□ Läkarexamen

□ Logopedexamen

□ Psykoterapeutexamen

□ Sjukgymnastexamen

□ Sjuksköterskeexamen

□ Specialistsjuksköterska

□ Biomedicinsk laboratorievetenskap Inriktning…………………………………………………. 

□ Folkhälsovetenskap ………………………………………………………………. 

□ Fysioterapi □ Annan examen…………………………………………… 

□ Logopedi ………………………………………………………………. 

□ Medicin

□ Medicinsk biologi

□ Medicinsk pedagogik

□ Omvårdnadsvetenskap

□ Övrigt……………………………………………………….

LiU:s ant. 2015-12-21 

Examenskod Inriktning Program Poäng/hp Utfärdandedatum 

Examenskod Huvudämne/område Program Poäng/hp Datum f avslutade studier 

Namn Personnummer Telefon 

Gatuadress E-post 

Postnummer Ort 

Datum Namnteckning 



ANVISNINGAR OCH UPPLYSNINGAR 
Ny examensordning (fr o m 2007-07-01) 

Huvudregel:  Examina som utfärdas efter den 1 juli 2007 skall utfärdas enligt den nya  
examensordningen.            

Anm:  För en person som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007 och som slutför den därefter skall för att 
få en examen enligt den nya examensordningen uppfylla de krav som gäller  
för denna examen. Om så inte är fallet erhålles en examen enligt 1993 års examens- ordning (om 
kraven som anges där för den aktuella examen är uppfyllda). Se vidare  
undantag 2 nedan.  

Undantag 1:  Om utbildningen i sin helhet slutförts före den 1 juli 2007 men examen utfärdas först  
därefter skall 1993 års examensordning tillämpas.  (Magisterexamen ≥ 160p). Examensbeviset 
utfärdas i poäng.  
 

Undantag 2:  Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning som leder till en examen enligt 1993 års 
examensordning har rätt att få en examen enligt 1993 års examensordning  
t o m 30 juni 2015. Detsamma gäller en student som antagits före 1 juli 2007 men fått anstånd till tid 
därefter med att påbörja utbildningen. 
Examensbeviset utfärdas i poäng. 

 

FÖLJANDE HANDLINGAR SKA BIFOGAS ANSÖKAN: 
 Registerutdrag alternativt utdrag över studieresultat från Studentportalen: 

 Kontrollera uppgifterna på registerutdraget noga (särskilt titlar på 
examensarbeten/projektarbeten/uppsatser). 

 Stryk kurser som inte ska ingå i examen. 

 För kurser utöver examenskraven (lästa vid Linköpings universitet) erhålls kursbevis efter separat ansökan, 
http://www.liu.se/medfak/studentenheten/regler-och-blanketter 

 Vid ansökan om examen på avancerad nivå (magister 60hp/master 120hp): kopia på tidigare examensbevis 
(ska även framgå vilka kurser som ingår i examen) eller motsv. som visar behörig-heten till utbildningen. 

 Vid ansökan om generell examen: betygsutdrag (både på engelska och svenska) på kurser lästa vid andra 
universitet/högskolor och som ska ingå i examen. 

 
Alla kurser som ska ingå i examen ska vara avslutade och inrapporterade i Ladok. Observera att 
ofullständig ansökan förlänger handläggningstiden.     
 

- Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt, svenska/engelska, och är kostnadsfritt. Till varje examensbevis 
utfärdas även en bilaga (Diploma Supplement) på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i 
utbildningssystemet.  

- Examensbevis och Diploma Supplement skickas som rekommenderat brev. 
- Viktigt att beviset kontrolleras noggrant! Ev. korrigering bör ske omgående. 

 

Frågor? Kontakta Studentenheten via växeln 013-28 10 00 eller besök  
www.liu.se/medfak/studentenheten/ 

Ansökan skickas till Medicinska fakulteten    

Studentenheten 
Ingång 75    
581 83  Linköping    
 

eller lämnas till Studentenheten på Campus US, ingång 75, 76 eller 78, målpunkt Y, plan 11. Märk kuvertet ”examensansökan”. 
 

http://www.liu.se/medfak/studentenheten/regler-och-blanketter
http://www.liu.se/medfak/studentenheten/
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