ANKOMSTDATUM:

Ansökan om Socionomexamen
med socialt arbete som huvudområde, 210 högskolepoäng
Efternamn och förnamn

Personnummer/Id-nummer

Telefonnummer

E-postadress

❏

Jag har informerat mig om gällande examensregler.

❏

Jag har kontrollerat att alla kurser som ska vara med i min examen är avslutade,
d.v.s. att de har ett slutbetyg inrapporterat i Ladok.

❏

Jag ansöker härmed om Socionomexamen.

Meddelande till examenshandläggare:

__________________________

________________________________________

Datum

Underskrift

ANSÖKAN SKICKAS TILL:
Södertörns högskola
Examen
141 89 Huddinge
eller via:
e-post: examen@sh.se
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Att ansöka om examen från Södertörns högskola
•

Alla kurser som ska ingå i examen måste vara avslutade och ha ett slutbetyg.

•

Delkurser från oavslutad kurs kan inte ingå i Socionomexamen.

•

För att programnamnet ska kunna uppges i beviset måste du ha läst alla de kurser som enligt ditt
programs utbildningsplan ingår i programmet som obligatoriska kurser.

•

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska och engelska) och består av tre sidor. På sidan ett framgår
namn, personnummer och examina med aktuellt huvudområde. På sidan två och tre framgår en
kursförteckning över de kurser med poäng, slutbetyg och betygsdatum som ingår i examen. På
sidan tre framgår eventuella fotnoter.

•

Datum för examen är den dag då en komplett ansökan om examensbevis inkommer till Södertörns
högskola, Examen.

•

På kursförteckningen (sidan två i examensbeviset) syns vilket datum som de sista poängen
rapporterades in.

•

Med examensbeviset medföljer en engelskspråkig bilaga, Diploma Supplement. I denna beskrivs
omfattningen av examen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Examensbeviset och
Diploma Supplement utgör tillsammans ditt kompletta examensbevis.

•

Handläggningstiden för komplett inkomna examensansökningar är fyra till sex veckor (längre vid
högsäsong).

•

Vid eventuella oklarheter under handläggningens gång kontaktar examenshandläggaren dig.

•

När examensbeviset utfärdats skickas det till sökande per e-post i digital form med
e-signering. Södertörns högskola utfärdar endast digitala examensbevis.

•

Examensbeviset är en värdehandling.

•

Det digitala examensbeviset är originalet.
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