
Inkom datum:

Institutionen för System- och rymdteknik 

Student
Namn: Personnr:

Program och inriktning:

Telefon/mobil: E-postadress:

Examensarbetet
Kurskod: Omfattning (hp): Anmälningskod:

Arbetsnamn/Preliminär titel:

Medförfattare:

Exjobbet beräknas påbörjas:          Rapporten ska sekretessbeläggas

        (OBS! avtal mellan företag och LTU måste skrivas)
Bilagor:

        Tydlig arbetsbeskrivning inkl grov tidplan 
           övrigt

        Studiemeritförteckning från annat lärosäte

        Studiemeritförteckning från LTU (tas fram av SRT utbildningsadministration)

Extern handledare vid företag
Namn: Företag:

Postadress: Postnr och ort:

Telefon/mobil: E-postadress:

Beslut av ansvarig samordnare
         Bifalles, examensarbetet får påbörjas            Avslås

Underskrift / Namnförtydligande: Datum

Motivering för avslag:

Examinator/intern handledare vid Institutionen för System- och rymdteknik
Namn:

Ifylld blankett skickas/lämnas till studieexpeditionen vid aktuellt campus, eller skickas
som e-post till: edusrt@ltu.se

                               Förslag till examensarbete

         _____________________________________________



Datum då kursen

Kurskod            Kursnamn   förväntas vara klar

Adm. noteringar:

Uppfyller behörighetskraven enl. kursplan         Ja        Nej

Kommentar:

         Skickat till Antagningen Sign. Datum

För att få påbörja exjobbet ska det vara rimligt att du kan ta ut examen inom ett år. Om du har kurser 
kvar som ska ingå i din examen ska du redogöra för vilka kurser det är och när du planerar att göra 
klart dem (ange vilka moment av kursen som inte är klara). Avklarade kurser från andra lärosäten 
som inte finns med i studiemeritförteckningen ska också anges och styrkas med 
studiemeritförteckning eller kursintyg.
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