
 

Ansökan om examensarbete / 
Application form for degree project  
 

 
DEL 1 / PART 1 
Fills i av studenten / To be filled in by the student 

Förnamn / First name  Efternamn / Last name 

Personnummer / Civic registration number E-postaddress vid KTH /  E-mail at KTH 

Program vid KTH / Programme at KTH Planerad start för examensarbete / Planned starting time of 
the degree project 

 
☐ Jag godkänner publicering via DiVA/I accept publication via DiVA 
 
☐ Jag godkänner inte publicering via DiVA/I do not accept publication via DiVA 
 
Datum / Date Signatur student / Signature student 

Fylls i av skolan / To be filled in by the school  
Studenten uppfyller poängkrav för att antas till examensarbete/The student fulfills credit requirements for admission to degree 
project 

Datum/Date Skola / School 

Underskrift behörig personal/Signature Namnförtydligande/Printed name 

 
DEL 2, FÖRUTSÄTTER ATT DEL 1 HAR GODKÄNTS/ PART 2, REQUIRES APPROVED PART 1 
Fylls i av examinator/To be filled in by the examiner 

Preliminär titel/Tentative title 

Kort beskrivning av projekt/Short description of project 

Examinator / Examiner Handledare vid KTH  / Supervisor at KTH 

Kurskod / Course code Startdatum / Planned start 

Uppdragsgivare / Host Kontaktperson / Contact person 

Datum / Date Signatur examinator / Signature examiner 

Fylls i av skolans administration / To be filled in by the school administration 
☐PA godkänner förslaget som examensarbete (behövs om kurskoden är inte given i utbildningsplanen)  / The proposal is 
accepted by the PA (needed if the course code different from the one in the program syllabus) 

☐ GA godkänner förslaget som examensarbete (behövs om examensarbetet ligger utanför programmets ämnesområde) / The 
proposal is accepted by the GA (needed if the degree project is outside the program subject area) 

☐ Antagen till kurs / Admitted to the course 

☐ Registrerad på kurs / Registered to the course 
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