
     

 

ANSÖKAN OM EXAMENSBEVIS FÖR  

KANDIDATEXAMEN I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, 180hp 
Skickas in till Enskilda Högskolan Stockholm, Monica Helles: monica.helles@ehs.se  
OBS! Du kommer att få en bekräftelse på att ansökan är mottagen. Kontakta därför Monica om du inte får någon bekräftelse 
inom rimlig tid. 

Personnummer 
 

Efternamn  
 

Förnamn 
 

Telefonnummer  
 

E-postadress 
 

Gatuadress 
(dit examen ska skickas)  

Postnummer & Ort  
 

 
Anvisningar och upplysningar  

 Examina skall innehålla ett exakt antal högskolepoäng (180hp). Endast hela avslutade kurser kan ingå i examen.  

 Om någon av extra kurser som lästs vid EHS inte ska ingå i examen ska kurser noteras nedan. 

 För kurser lästa vid andra svenska lärosäten ska studieintyg på både svenska och engelska bifogas. Notera kurserna 
nedan. 

 Bifoga registerutdrag i original för utländsk utbildning. Utomnordiska studier ska styrkas med engelskspråkigt 
registerutdrag - Official Transcript of Record i original. 

 Examen utfärdas av EHS på svenska och engelska i ett och samma dokument.  

 Ansökan ska vara komplett när den lämnas in. Undantag endast vid läsårsslut där ansökan bör lämnas in i god tid före 
läsårsavslutning för att examensbevis ska hinna förberedas inför läsårsavslutning. 

 

Följande kurser som lästs vid Enskilda Högskolan Stockholm ska ej ingå i examen. Intyg utfärdas separat av EHS. 

Kurskod Kursnamn Hp EHS ant 

    

    
 

Följande kurser som lästs vid andra lärosäten önskas tillgodoräknas för att ingå i examen: 

Kurskod Kursnamn Hp Lärosäte Bilaga 
nr 

Ifylls av 
EHS 

      

      

      

      

□ Jag har slutfört alla kurser enligt utbildningsplanen för kandidatexamen i MR 180hp. Jag har opponerat på uppsats och har 

godkänd närvaro på uppsatsframläggningar. 

□ Gäller endast vid läsårsslut: När vårterminen är klar kommer jag att ha slutfört alla kurser enligt utbildningsplanen för 

kandidatexamen i MR 180 hp samt opponerat på uppsats och ha godkänd närvaro på uppsatsframläggningar. 

□ Kåravgift är inbetalad för samtliga terminer vid EHS  

 

Datum  
 
 

Namnteckning  

 
  EHS anteckningar 

Skapat ex.ärende  Opp. Klar (äldre kand) Uppsnärv klar 
(äldre kand) 

Uppfyller kraven Utfärdat datum i Ladok Utdelat/skickat dat 

Övrigt 
 
 
 

Avslag, orsak 

EHS/MH 200511 

EHS/ 
Ank:  
 

EHS/ 
Bekr: 
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