
EXAMENSBEVIS 
Ansökan 

Ankomstdatum: 

Version 2020-05-15, US 
Sökandes personuppgifter: 
Förnamn: Efternamn: Personnummer: 

Gatuadress: Postnummer och ort: 

E-postadress: Studerar vid (ange program): 

Jag ansöker om följande examen enligt examensordning vid Marie Cederschiºld högskola: 
☐ Högskoleexamen i teologi (120 hp)

☐ Kandidatexamen (180 hp) ☐ i socialt arbete ☐ i teologi ☐ i vårdvetenskap

☐ Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik (120 hp)

☐ Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik (180 hp)

☐ Sjuksköterskeexamen (180 hp)

☐ Socionomexamen (210 hp)

☐ Psykoterapeutexamen

☐ Specialistsjuksköterskeexamen ☐ i palliativ vård ☐ i psykiatrisk vård

☐ Magisterexamen (60 hp)

☐ Masterexamen

☐ Filosofie licentiatexamen ☐ i palliativ vård ☐ i social välfärd med inriktning mot civilsamhället

☐ Filosofie doktorsexamen ☐ i palliativ vård ☐ i social välfärd med inriktning mot civilsamhället

I denna examen önskar jag inkludera följande kurser (gäller högskole- och kandidatexamen i 
teologi, licentiatexamen och doktorsexamen): 

De kurser som ska ingå i examen ska vara avslutade, d.v.s. dokumenterade med 
sammanfattningsbetyg. Enskilda moment från oavslutad kurs kan inte ingå i examen. 

Jag intygar härmed att bifogat underlag är fullständigt och korrekt: 
Ort och datum Underskrift 

Skicka blanketten som scannad pdf  till utbildningsstod@mchs.s e ell er till postadress i sidfote n.

Högskolans anteckningar 
Examen skickad:       Ansökan ej komplett, begäran om komplettering skickad:      Sign: 

Marie Cedershiöld högskola
Enheten för utbildningsstöd
Box 111 89 
100 61 Stockholm
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