Ankomstdatum (ifylles av FHS)

ANSÖKAN OM EXAMENSBEVIS
Fyll i efterfrågade uppgifter enligt nedan
Vänligen texta tydligt!

SÖKANDE
Personnummer
Efternamn

Tilltalsnamn

Adress ( samt eventuell C/O)
Postnummer

Postadress

E-post
Mobilnummer

Telefonnummer

Ansökan avser följande examen, välj endast ett alternativ:
Officersexamen (180 hp) med _______________________________ profil.
(Om du läst YOP 06-09 eller OP 07-10 anges den inriktning du läst i examensbeviset)
Högskoleexamen (120 hp)
Huvudområde:____________________________________________

Filosofie kandidatexamen (180 hp) med huvudområde:
Statsvetenskap
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
(Grund-, fortsättnings- och påbyggnadskurs ska vara läst med inriktning)
Historia med inriktning mot militärhistoria
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Krigsvetenskap
Juridik med inriktning folkrätt

Filosofie magisterexamen (60 hp) med huvudområde:
Krigsvetenskap
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet

Filosofie masterexamen (120 hp) med huvudområde:
Krigsvetenskap
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
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Vänd

ANSÖKAN OM EXAMENSBEVIS
Bra att veta


Handläggningstiden för en examensansökan ska inte överstiga två månader under förutsättning att alla
kurser är inrapporterade i Ladok och att eventuella beslut om tillgodoräknande är fattade. Du är själv
ansvarig för att din ansökan är komplett.



Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att alla uppgifter i Ladok stämmer. Studieintyg kan
beställas via studieintyg@fhs.se



Examensbeviset utfärdas i det namn som finns i Ladok. För att styrka namnbyte måste ett personbevis
från Skatteverket bifogas ansökan.



Examen innehåller exakt antal poäng, t.ex. kräver din examen 180 hp så är det den poängen som ditt
examensbevis ska omfatta.



Kurser med helt lika innehåll ”överlappande kurser”, kan inte tillsammans ingå i en examen.



Examensbeviset är tvåspråkigt, svenska och engelska.

 Med ditt examensbevis följer en bilaga på engelska, ett s.k. Diploma Supplement som beskriver den
utbildning som lett fram till examen samt det svenska högskolesystemet. Avsikten är att underlätta vid
ansökan om utbildning eller arbete utomlands.


Examensbeviset är en originalhandling som endast utfärdas en gång.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:


Om studier från annat svenskt lärosäte ska ingå i examen, ska studieintyg på både svenska och engelska
i original eller som vidimerad kopia bifogas ansökan.



Om du har fått annan utbildning eller kurs tillgodoräknad som ska ingå i examen, bifoga beslut om detta
(exempelvis utbildning genomförd utomlands etc.).

Underskrift:
Ort och datum

Namnteckning

_______________________________

____________________________________

Ansökan med bifogade handlingar skickas per post till:
Försvarshögskolan
Forsknings-, utbildnings- och studentsektionen
Examen
Box 278 05
115 93 STOCKHOLM

Vid frågor kontakta examen@fhs.se

2018-04-18

Kurser som ska ingå i examen
Bestämmelser om examina återfinns i 6:e kap högskoleförordningen (HF) (1993:100). I förordningen
för Försvarshögskolan (2007:1164) finns det bestämmelser om de examina som får utfärdas vid
Försvarshögskolan. För Försvarshögskolans lokala regler för examen, se Försvarshögskolans Lokala
examensordning: https://www.fhs.se/sv/student/examen/examensordning/

(Har du studerat Officersprogrammet behöver du inte fylla i nedanstående lista)

Kurser som ska ingå i huvudområdet för examen

Hp

Lärosäte

Ange kursbenämning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Övriga kurser som ska ingå i examen

Hp

Lärosäte

Ange kursbenämning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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