
   

Anmälan – Examensarbete 
Högskoleingenjör 

 
 
Anvisningar 
Blanketten fylls i och skickas från studenterna till examinator och därefter skickar examinator/institution till programplaneraren. Blanket-
ten fylls lämpligen i elektroniskt.  
Om det är två examensarbetare som arbetar tillsammans så anges båda studenterna (student 1 och student 2).  
Studenten fyller först i del A och skickar sedan ifylld blankett till examinatorn på den institution/avdelning där examensarbetet ska utföras. 
När projektplanen är godkänd och ämneskunskaper godkänts av examinator och handledare fylls del B i av institutionen och blanketten 
skickas sedan vidare till infohbg@kansli.lth.se (programplanerare Helsingborg). 
 
A) Fylls i av student 

Namn (student 1) 
 

Personnummer (student 1) 
 

Telefon (student 1) 
 

E-post (student 1) 
 

Utbildningsprogram (student 1) 
 

Namn (student 2) 
 
 

Personnummer (student 2) Telefon (student 2) 
 

E-post (student 2) Utbildningsprogram (student 2) 
 

Examensarbetets preliminära svenska titel 

Beräknat startdatum Beräknat slutdatum 

Om examensarbetet är företagsförlagt, ange företag 

Vi som studenter har kontrollerat att förkunskapskravet är uppnått för både student 1 och student 2 (dvs minst 120 godkända hp som är inrapporterade i 
Ladok och som som får ingå i examen)          Ja  
 
  

 
B) Fylls i av institution/avdelning  

Kurskod och kursnamn för examensarbeteskursen 

Examinator  E-post (examinator) 

Huvudhandledare  E-post (huvudhandledare) 

Eventuell ytterligare handledare E-post (eventuell ytterligare handledare) 

Eventuell ytterligare handledare E-post (eventuell ytterligare handledare) 

Examinator och handledare godkänner projektbeskrivning, samt studen-
ternas ämnesmässiga förkunskaper i ämnet        Ja  

Datum godkänd projektbeskrivning och ämnesmässiga förkunskaper 

 
När blanketten är helt ifylld skickas den av institutionen till programplaneraren  i Helsingborg, infohbg@kansli.lth.se som kontrollerar förkunskapskravet  
och ser till att arbetet anmäls i Ladok.  
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