
Juridiska institutionen

Examensarbetets preliminära titel Huvudämnesområde 

Termin för examensarbetet

15 hp* 30 hp

OBS! För att få påbörja examensarbetet måste du ha genomgått samtliga grundkurser med undantag för NEK. 
Vänligen texta. 

ANMÄLAN TILL EXAMENSARBETE

_____________________________________ ____________________________ _________________ 
Efternamn Förnamn Personnummer

_____________________________________ __________ _________________ _________________ 
Adress Postnummer Ort Telefonnummer

______________________________________________
E-postadress - (Ange den e-postadress som finns inlagd i Ladok/Fastreg)

______________________________________________ ____________________________________

________________________________________

Registrering, fylls i av administratören Administratörens noteringar

____________________________________
Om civilrätt, ange ämne

Kurskod: Momentkod:

Sign:Datum: 

UPPGIFT OM EVENTUELLA PRAKTISKA INSLAG 
Denna del av ansökan fylls endast i om uppsatsen kombineras med praktiska inslag. Förekomsten av praktiska inslag påverkar inte den skriva upp-
satsens omfattning. Praktiken ska direkt bidra till analysen av den i uppsatsen valda frågeställningen och praktiken ska godkännas av handledaren.

Praktikplats
_______________________________________

Kontaktperson på praktikplatsen
____________________________________________

Ort
____________________________

* Möjligt enbart om du . 

Telefonnummer
____________

E-postadress till kontaktperson
______________________________

Postnummer
__________

Praktiken kommer att motsvara ________ heltidsveckor med startdatum _________ till och med 
Det praktiska momentet får omfatta högst 3 heltidsveckor, men får även vara kortare. 

________

Uppsatshandledares underskrift Datum
___________________________________ ___________________________________ _____________

Namnförtydligande

Kan justeras fram t.o.m. inlämning av examensarbetet Se examensarbetets hemsida för lista över valbara områden



Jag samtycker tilll att personuppgifter, till exempel namn, med anknytning till mitt examensarbete publiceras 
på Juridiska institutionens webbplats.

Jag samtycker även till att mitt examensarbete, i pdf-format, publiceras på Juridiska 
institutionens webbplats (OBS! Frivilligt). 

Jag önskar betyg enligt den sjugradiga betygsskalan.

UPPGIFT OM TIDSPLAN FÖR EXAMENSARBETET 
Denna del av ansökan är obligatorisk. Maximal tid för färdigställande av examensarbetet är 18 veckor, men tidsplanen får även vara kortare.  
Examination sker under seminarieperiod som hålls fem gånger per år. Schemaläggning sker på basis av nedan angiven tidsplan. 
Se examensarbetets hemsida för mer information.

Examensarbetets startdatum: _______________

Examensarbetet färdigställs under en period om (välj ett alternativ):

Uppgift om eventuell mellanliggande kurs:
Vid mellanliggande kurs får paus göras i uppsatsarbetet. Perioden dras inte av de maximala 18 veckornas skrivtid.

Mellanliggande kurs 

Kursens namn: ________________________________________

Kursen läses fr.o.m. den __________ t.o.m. den __________
Under perioden pausas uppsatsarbetet och ingen handledning ska under perioden utg

          __________________________________________________________________

18 veckor, vilket ger färdigställandedatum ___________________
Färdigställandedatumet fastställs m.h.t. ev. paus för mellanliggande kurs , se nedan. 

_____ veckor, vilket ger färdigställandedatum ________________ 
OBS! Får ej överstiga 18 veckor. Kan väljas för att schemaläggas till en tidigare seminarieperiod. 

Annat, vilket ger färdigställandedatum _____________________ 
Kan endast anges i undantagsfall efter särskild överenskommelse med handledaren. Skäl ska anges.

Skäl: __________________________________________________________________ 
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