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Anmälan till exjobbspresentation
Läs i anvisningarna på webben om vad du ska bifoga till denna anmälan
för KTH-studenter: http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/datalogi/presentation/#anmalan
för SU-studenter: http://www.nada.kth.se/student-info/svl-su/exjobb/presentationer.html
Jag anmäler mig att presentera mitt examensarbete vecka………….
(Kolla möjliga veckor på http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/datalogi/presentation/)
Namn:........................................................................................................................................................
Den färdiga rapporten ska lämnas på pdf-form i mappen ~ann/exjobb/RapporterIn eller på plats där den
kan hämtas med webbläsare (ange URL här:…………………………………………………...................)
senast samtidigt som du lämnar in denna anmälan.
URL till html-kodad sammanfattning på svenska och engelska:
...............................................................................................................................……………….............
❐ Jag är KTH-student och är terminsregistrerad denna termin (endast KTH-studenter).
Jag har samvetsgrant och efter bästa förmåga genomfört språkgranskningen av rapporten.
För att du ska få presentera krävs att det blir 2–3 presentatörer vid seminariet, att åtminstone endera av
din handledare och din examinator angett att de kan närvara och att det finns en examinator som kan
leda seminariet. Om du har särskilda skäl för att din presentation inte bör senareläggas kan du ange dessa
här (t.ex. att exjobbet är sista moment för examen eller att du ska göra en lång utlandsvistelse). För att
du ska få presentera utan att varken handledare eller examinator kan närvara krävs starkare skäl.
....................................................................................................................................…............................
.....................................................................................................................…………...............................
………………………………….
Exjobbarens underskrift (OBS! I och med undertecknandet godkänner du också publicering av ditt namn
på Nadas webblista över utförda exjobb och schemat för presentationsseminariet.)

Jag, som är handledare till exjobbet ovan, har
godkänt rapporten.
Jag kan/kan inte närvara tisdag............../.........15–17
Jag kan/kan inte närvara onsdag............/.........15–17
Jag kan/kan inte närvara torsdag.........../.........15–17

Jag, som är examinator till exjobbet ovan, har
godkänt rapporten.
Jag kan/kan inte närvara tisdag.............../......15–17
Jag kan/kan inte närvara onsdag............../......15–17
Jag kan/kan inte närvara torsdag............./......15–17

………………………….........................
Handledarens underskrift

…………………………………………..
Examinators underskrift

Om du vet någon som gör exjobb på CSC och vill opponera på ditt exjobb kan denne anmäla sig här.
Jag gör exjobb på CSC och vill opponera på detta exjobb och garanterar att jag kan alla tiderna ovan.
…………………………………
Underskrift

…………………………………
Namnförtydligande

