
Anmälan       om  licentiatseminarium 

Namn doktorand Personnummer Institution och avdelning 

Forskarutbildningsämne Antagen till Grundexamen 

Namn huvudhandledare Institution och avdelning e-post

Licentiatseminariet föreslås äga rum 
Datum Tid, kl Plats Examensbenämning Kursfordringarna är/beräknas vara klara 

Avhandlingstitel 

Till ordförande till seminariet och examinator föreslås 
Akademisk titel Namn e-post Lärosäte,   avdelning/Företag 

Till fakultetsopponent föreslås 
Akademisk titel Namn e-post Lärosäte,  avdelning/Företag 

Bifogar dokument 

Intygar  att  samarbete  med  föreslagna  examinator och fakultetsopponent ej  förekommit   under   de  senaste  fem  åren. 
Datum och ort, namn doktorand Datum och ort, namn handledare 

Ifylls  av    prefekt 
Förslag till examensbenämning* 

teknologie licentiat filosofie licentiat ekonomie licentiat 

Beslut om tidpunkt, fakultets opponent och examinator 
beslut enligt förslag ovan beslut enligt nedanstående 

Datum  för licentiatseminaium 

Akademisk titel Namn fakultetsopponent Lärosäte/Arbetsgivare 

Akademisk titel Namn ordförande till seminariet och examinator Lärosäte/Arbetsgivare 

Datum och ort Underskrift Namnförtydligande 

* Definitivt beslut fattas av dekanus vid påskrift av examensbeviset. För förhandsbesked om examensbenämning kontakta Forskarutbildningsnämnden,
Tekniska fakultetskansliet. Denna handling diarieförs och arkiveras vid institutionen.

En kopia sänds till Tekniska fakultetskansliet (TFK, hus D; Forskarutbildningsnämnden) senast tre veckor före framläggning.  

 ur Kort presentation av fakultetsopponent och examinator bifogas (se nedan). 



   
 

 

 
Kort presentation av fakultetsopponent och examinator bifogas (nedan). Anmälan skall innehålla en motivering av hur föreslagna opponent 
och examinator är vetenskapligt väl skickade att bedöma aktuell licentiatavhandling. Ange även, om sådana finns, webbadresser till 
opponentens och examinatorns hemsidor. 
 
Fakultetsopponent  
 
 

Examinator 
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