
  

                  
                                  

                             GODKÄNNANDE AV EXAMENSARBETE 

 
Kurskod: __________ 
 
Svensk titel: _______________________________________________________________________________ 

 
Engelsk titel: __________________________________________________________________ 
 
Författare (1): _______________________________________________________________________________ 
 
Personnr: ___________________ 
 
E-postadress ________________________  Mobiltelefon: ___________________ 
 
Författare (2): _______________________________________________________________________________ 
 
Personnr: ___________________ 
 
E-postadress: ________________________  Mobiltelefon: ___________________ 

 

 
Fylls i av handledare, granskare och utbildningsadministratör    
Närvaro vid presentation av 1-4 
examensarbeten (se kursplan för exakt 
antal) 

Opponering Presentation Skriftlig rapport Publicering 

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

Signatur 
handledare 

Signatur 
handledare 

Signatur 
handledare 

Signatur 
handledare 

Signatur 
handledare 

Signatur 
handledare 

Signatur 
handledare  

Signatur 
granskare 

Signatur 
administratör 

        
Arbetet har tilldelats betyget:     
(För betygskala se kursplan)      

 3 4 5 Godkänd 
Väl 

Godkänd ECTS (A-FX)  
 
 

     
  

 
Betygsdatum _________________________ 

Intern handledare: ____________________________________________________ 
Samordnare: _________________________________________________________________ 

Institutionen för System- och rymdteknik 



  

Kom ihåg vid Examensarbete 
För att du ska få ditt slutbetyg på kursen måste du vara termins- och kursregistrerad.  Arbetet ska 
vara godkänt, registrerat  och publicerat  i fulltext i DiVA: 
https://www.ltu.se/ltu/lib/Publicera/Publicera-examensarbete/Registrera-examensarbete-1.142838. 
Om arbetet ska vara konfidentiellt ska ett avtal upprättas och diarieföras och hanteras enligt 
föreskrivna regler. För avtalsmallar kontakta SRT studieadministration edusrt@ltu.se 
 
Kursregistrering 
Har du inte en giltig termins- eller kursregistrering vid det tillfället när arbetet är färdigt måste du 
kontakta SRT studieadministration edusrt@ltu.se 
 
Registrera ditt arbete elektroniskt 
Du genererar framsida och registrerar ditt examensarbete (i DiVA) via biblioteket: 
https://www.ltu.se/ltu/lib/Publicera/Publicera-examensarbete/Registrera-examensarbete-1.142838. 
  
Några viktiga detaljer i samband med detta är: 

• Om det är två författare till arbetet varav en är programstudent och en fristående eller ni går 
två olika program så måste två registreringar göras men bägge namnen skall inkluderas i 
varje registrering. 

• Arbetet ska vara skrivet i en enda fil i pdf-format och utan framsida.  
• I samband med att du ska registrera ditt arbete ska du skapa en framsida till rapporten via 

bibilioteket.   
• Kom ihåg att korrekturläsa noggrant eftersom den inte kan ändras i efterhand.  
• Det tar ca 2 veckor innan arbetet finns att hitta på nätet. 

 
För support kontakta biblioteket: https://www.ltu.se/ltu/lib/Publicera/Publicera-
examensarbete/Registrera-examensarbete-1.142838 

 
Betygsregistrering  
Vidstående registreringsformulär underskrivet av examinator/intern handledare lämnas till SRT 
studieadministration eller Studenttorget.  
 
Om ni har frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta er interna handledare eller SRT 
Studieadministration. 
 
Lycka till! 
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