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Serie-/publikationsnummer……………………………………………………….

Examensarbete *Obligatoriska fält att fylla i
Namn*

Efternamn*

E-post*

Personnummer*

Program*

Examensarbete utförs tillsammans med
Efternamn:

Namn:
E-post:

Personnummer:

Program:

Examensarbete
Kurskod*
Titel*

I Startdatum*

I

Beräknas färdigt*

Engelsk titel*

Examinator
Namn:

Titel:

Telefonnr:

E-post:

Handledare
Namn:

Titel:

Telefonnr:

E-post:

OBLIGATORISKA MOMENT
Godkänd planeringsrapport

Godkänd kurs i informationssökning
Biblotekaries signatur

Examinators signatur

Närvaro vid annan students examensarbetsredovisning 1 (signeras av examinator för det aktuella examensarbetet)
Datum:

Institution:

Inget valt
Titel på examensarbetet:

Examinators signatur

Närvaro vid annan students examensarbetsredovisning 2 (signeras av examinator för det aktuella examensarbetet)
Datum:
Institution

Inget valt

Titel på esxamensarbete:

1 (2)

Examinators signatur

Arbetskortet skickas via e-post till institutionen för inrapportering i Ladok

Save
Godkänd som opponent på annan students examensarbete
Datum:
Institution
Titel på examensarbet

Inget valt

I

Examinators signatur

Presentation och försvar av eget examensarbete
Opponent vid seminariet (namn)
Opponent vid seminariet (namn)
Godkänt seminarium
Examinators signatur:

Examensarbetet har blivit godkänt vid plagiatkontroll
Datum:
Examinators signatur

Godkänd rapport
Titel på examensarbete

Datum

Examinators signatur

Avtal om e-publicering av examensarbete (utfört inom ramen för
högskoleingenjörsprogram) Chalmers tekniska högskola AB,
556479-5598, nedan benämnt Chalmers, och författare till §
masterexamensarbete utfört på Chalmers nedan kallade Författaren respektive
Arbetet, önskar publicera Arbetet elektroniskt för att göra det tillgängligt på
Internet, och har träffat följande Avtal
§1 Överlåtelse av rättighet
Författaren ger enligt detta Avtal Chalmers en icke-exklusiv rätt
att i icke-kommersiellt syfte publicera Arbetet elektroniskt och
göra det tillgängligt på Internet. Någon ersättning utgår ej mellan parterna i
anledning av detta Avtal.
§2 Chalmers åtaganden
Publiceringen görs i det utförande Arbetet lämnats till Chalmers
(text, grafik, bilder med mera). Chalmers har ingen skyldighet att korrekturläsa
Arbetet eller kontrollera dess överensstämmelse med eventuellt tryckt original.
Chalmers får göra sådan teknisk konfigurering i Arbetet som av tekniska skäl är
nödvändiga för tillgängliggörandet. Chalmers äger rätt att förfoga över Arbetet i
enlighet med gällande offentlighetslagstiftning. Chalmers skall vidta rimliga tekniska
och administrativa åtgärder för att Arbetet
i dess publicerade form inte kan förvanskas på något sätt.

§ 3 Författarens åtaganden
Författaren intygar att han/hon är upphovsman till Arbetet samt
att Arbetet inte innehåller text, bilder eller annat material vars publicering i
Arbetet strider mot Lagen om upphovsrätt. Författaren skall, vid
överlåtande av rättigheter till Arbetet till tredje man (till exempel ett förlag
eller ett företag), informera om detta avtal och göra förbehåll för Chalmers
rättigheter i enlighet med detta Avtal. Om Författaren slutit ett
upphovsrättsligt avtal med en tredje man angående Arbetet, intygar
Författaren härmed att han/hon har de rättigheter respektive inhämtat de
medgivanden som krävs från denna tredje man för att låta Chalmers lagra
och tillgängliggöra Arbetet elektroniskt på Internet.
§4 Tillförsäkran om skadeslöshet
I det fall Författaren agerar eller underlåter att agera enligt detta
Avtal och därmed förorsakar Chalmers kostnad eller skada, skall Författaren
hålla Chalmers skadeslöst och fritt från ansvar härvidlag.
§5 Avtalets upphörande
Författaren har rätt att skriftligen säga upp avtalet till upphörande. Chalmers
skall avbryta tillhandahållandet av arbetet senast 1 månad efter
uppsägningen.

JA, jag godkänner att mitt examensarbete publiceras elektroniskt i Chalmers system för e-publicering enligt ovan gällande avtal.
NEJ*, jag tillåter inte att mitt examensarbete publiceras elektroniskt. Observera att en post med uppgifter om arbetet utan fulltext alltid
kan registreras.
Examensarbetarens
signatur
Härmed intygas att alla obligatoriska moment är avklarade.
Examinators signatur
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