Dnr:

Anmälan och beslut om licentiatseminarium
Application and decision regarding licentiate seminar
Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden 2018-12-19, dnr L 2015/40
Approved by the Research and Education Board 2018-12-19, ref: L 2015/40

Till forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad
To the Research and Education Board at Halmstad University

Datum:
Date:

…………………………

Ifylls av doktoranden
To be completed by doctoral student
Namn:
Name:

E-post:
E-mail:

Akademi:
School:

Önskar avlägga licentiatexamen inom:
Request to take licentiate degree in:

Forskarutbildningsämne (och eventuell inriktning):
Subject (and specialisation if any):

Uppsatsens titel:
Title of Thesis:

Licentiatseminariet föreslås äga rum:
Proposed date of licentiate seminar:

Datum:

Tid:

Plats (inklusive lokal):

Date:

Time:

Location (including room):

Underskrift och namnförtydligande, doktorand:

Datum:

Signature and printed name, doctoral student:

Date:

……………………………………..

…………………..

Ifylls av huvudhandledare
To be completed by principal supervisor
Till examinator föreslås (namn, titel):
Proposed Examiner (name, title):

Till opponent föreslås (namn, titel, lärosäte/organisation, e-mail adress):
Proposed opponent (name, title, university/organization, e-mail address):

Underskrift och namnförtydligande, huvudhandledare:

Datum:

Signature and printed name, Principal Supervisor:

Date

……………………………...........
………………..
Med sin underskrift intygar huvudhandledare att denne har tagit hänsyn till grunder för jäv i förslaget och har
lämnat information om grunder för jäv till föreslagen opponent och examinator1 - With his or her signature the principal
supervisor assures that he or she has taken into account the grounds for conflict of interest in the proposal and that the proposed opponent and
examiner has been informed about grounds for conflict of interest.2

Underskrift och namnförtydligande, studierektor:

Datum:

Signature and printed name, Director of Studies:

Date:

……………………………………

………………

Bifogade handlingar
Attached documents
 Uppdaterad ISP
Updated ISP (individual study plan)

 En motivering av förslaget till opponent och examinator
Justification and motivation of proposed opponent and examination board members

 Skriftligt utlåtande om genomförd förhandsgranskning
Written statement that a preview is completed

 Distributionslista licentiatuppsats
Distribution list Licenciate thesis

Beslut om licentiatseminarium
Decision of licentiate seminar
Beslut enligt förslag:
Decision according to proposal:

Datum för beslut:

Beslutsfattarens underskrift och namnförtydligande:

Date of decision

The decision maker’s signature and printed name

…………………………….

1
2

…………………………………….

För mer information om jäv, se Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad
For more information about conflict of interest, see extract from Guidelines for examination at PhD level at Halmstad University

