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Forskarutbildning / PhD studies

Examen / Degree
Jag ansöker om / I apply for

 Licentiatexamen / Licentiate degree  Doktorsexamen / PhD (Doctoral degree)

 Konstnärlig licentiatexamen / Licentiate degree in Design  Konstnärlig doktorsexamen / PhD in Design

Ämne / Subject

Underskrift / Signature
Datum / Date

Skicka eller lämna ansökan till: / Send or leave application to:
Högskolan i Borås, Examensenheten, 501 90 Borås

Anvisningar och upplysningar
Alla forskarkurser och datum för "Alla kurser klara för licentiatexamen/
doktorsexamen" samt disputationsdatum/datum för licentiatseminarium 
måste vara infört i Ladok för att examensbevis ska kunna utfärdas. Kon-
trollera att allt detta är gjort innan du skickar in din ansökan. Om kurser 
inte är översatta till engelska anges det i beviset ”No translation available”
Handlingar som ska bifogas ansökan:

1. Kopia på uppsatsens/avhandlingen framsida där titeln framgår så att 
denna kan återges korrekt på examensbeviset. Om avhandlingens titel
inte är på engelska, ska engelsk översättning av titeln också anges i
ansökan.

Du är själv ansvarig för att alla uppgifter finns tillgängliga. Kontrollera att 
allt är korrekt inrapporterat och att text, särskilt på engelska är exakt 
återgivet i Ladok - kontakta i annat fall berörd institution. Ofullständiga 
uppgifter kan förlänga handläggningstiden av din ansökan.

Instructions and information
Please check that “All courses for licentiate/doctor’s degree passed”, is 
marked in Ladok before you submit your application. Courses that don’t 
have an English translation will be marked “No English translation avai-
lable” on the degree certificate.
Documents that should accompany the application, as appropriate:
1. A copy of the cover of the thesis/dissertation showing the title and,

if not in English, an English translation of the title.

You are personally responsible for completing every section of your 
appli-cation. Please check that everything has been entered into Ladok – 
if not, please contact your department. It normally takes six weeks to 
process an application. Applications are processed in turn, strictly 
according to date of receipt. No priority is given. Incomplete 
information may increase the time it takes to process your application.

Ansökan om doktorsexamen eller licentiatexamen
Application for doctoral degree or licentiate degree
Examensbevis avseende utbildning på forskarnivå / Degree certificate for PhD level studies. 

Doktorand / PhD student

Namn / Name Personnummer / Personal ID No.

Institution / School Telefon / Telephone

E-post / E-mail


	Personnummer: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Namn: 
	Datum: 
	Lic: Off
	Konstn Dr: Off
	Konstn Lic: Off
	Dr: Off
	Institution/School: 
	Underskrift: 
	Ämne: 


