
 
 
Instruktioner för ifyllande av examensansökan på CL 
 
 
Följande moment ska vara godkända innan du kan ansöka om examen:  
 

• Alla obligatoriska gemensamma kurser (som det såg ut ditt inskrivningsår, eventuellt med godkända 
avsteg) inklusive alla valfria/villkorligt valfria kurser enligt matris på webben, se länk längst ned i detta 
dokument 

 
• Examensarbete 

 
 

 
Skriv ut dina studiemeriter från din personliga meny. 
Kontrollera att samtliga kurser och examensarbetet är slutrapporterade. 
Detta markeras med en asterisk (*) på studiemeritförteckningen. 
Kontrollera även att eventuella tillgodoräknanden är inrapporterade. 
Därefter fyller du i kurslistan för din årskull, se vidare under ”Förklaringar till kurslista”. 
Har du inte läste enligt ordinarie studieplan, stryk de kurser du inte har läst och ange istället de du har läst eller 
om du har fått kursen tillgodoräknad (TG). Alla sådana ändringar ska vara godkända av programansvarig innan 
du lämnar in din examensansökan. 
 
Du bör inte ha mer än 304,5 hp i din examen.  
 
Du ska också fylla i en ansökan antingen för civilingenjörsexamen 270 hp eller för civilingenjörsexamen 300 hp. 
Till den sist nämnda ska du även bifoga blanketten ”Ansökan om 300 hp civilingenjörsexamen för antagna till 
CL före 1/7 2007. Den måste godkännas och beslutas av skolans GA (grundutbildningsansvarig). 
 
När allt är klart skickar du in din examensansökan till: 
 
Studievägledaren för Civilingenjör och lärare 
Utbildningskansli ECE 
KTH 
100 44  Stockholm 
 
Granskningen av din examensansökan tar på KTH ungefär en vecka, sedan ska ansökan passera examensbyrån 
på SU för påskrift, därefter returneras den till kansliet på KTH, som sedan vidarebefordrar den till 
examensavdelningen på KTH. 
 
Dina examensbevis skickas hem som rekommenderat brev,  men kan dröja upp till två månader, eftersom 
examina dels ska registreras i Ladok och skrivas på av två lärosäten. 
 
 
 
Förklaringar till kurslista se nästa sida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Förklaringar till kurslista. 
 
 

• Du ska sammanlagt fylla i tre sidor, sidan 1 (gemensamma kurser) sidan 2 alternativt 3 eller 4 
(grenspecifika inklusive valfria/villkorligt valfria kurser) och sidan 5 (sammanräkning, examensarbete 
och eventuellt frivilliga kurser) 

• Det är en och samma kurslista oavsett om du ansöker om en civilingenjörsexamen omfattande 270hp 
eller 300hp. 

• De kurser du klarat av markerar du med ett X, om du har fått kursen tillgodoräknad markerar du den 
med TG, om du har fått byta ut kursen mot en annan kurs skriver du in kurskoden för den kurs du har 
läst. Observera att alla avsteg från ordinarie kurser ska vara beslutade och godkända av 
programansvarig. 

• För att en och samma kurslista ska kunna användas finns både den gamla och den nya kurskoden med i 
vänsterspalten. I den fjärde spalten anges den gamla kursnivån som gällde före den 1/7 2007. Om du 
ansöker om en 270hp examen är det den du ska titta på, särskilt vad gäller D-nivå. I samma spalt finns 
även angivet de kurser som efter den 1/7 2007 är på avancerad nivå. Om du ansöker om en 300 hp 
civilingenjörsexamen är det de avancerade kursernas högskolepoäng du ska räkna på. På sidan med dina 
obligatoriska grenspecifika kurser finns även en kort sammanställning om vad som gäller för respektive 
civilingenjörsexamina 270 eller 300 hp. För mer information kan du titta i matrisen och 
sammanställningen för avancerade poäng som du hittar här:  

http://www.kth.se/student/studievagledning-kontakt/krav-for-villkorligt-valfria-kurser-1.18251?programme=cl   
 
 

http://www.kth.se/student/studievagledning-kontakt/krav-for-villkorligt-valfria-kurser-1.18251?programme=cl

