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Hur fungerar anmälan och inlämning?  
När respektive examinationstillfälle närmar sig kommer jag att öppna en särskild funktion (i 
Canvas) för anmälan. Anmälan består av att man fyller i ett enkelt formulär, där man anger namn, 
ämnesområde, handledare samt eventuella synnerliga skäl att inte examineras en viss tid eller 
liknande, och laddar upp det. När sista dag för anmälan passerat kommer jag att skapa en särskild 
funktion (i Canvas), där de som anmält sig kan ladda upp sin uppsats.  
 
Extra tillfälle i oktober 2022 

• Examination: torsdagen den 27 oktober 2022. Plats meddelas senare.  

• Sista inlämningsdag för uppsats: söndagen den 16 oktober 2022, kl. 16.00 svensk tid. 

• Sista anmälningsdag: fredagen den 7 oktober 2022, kl. 16.00 svensk tid.  
 
Ordinarie tillfälle 1 – januari 2023 

• Examination: tisdagen den 10 januari till och med torsdagen den 12 januari 
2023. Plats meddelas senare.  

• Sista inlämningsdag för uppsats: söndagen den 1 januari 2023, kl. 16.00 svensk tid. 

• Sista anmälningsdag: fredagen den 16 december 2022, kl. 16.00 svensk tid.  
 
Ordinarie tillfälle 2 – februari 2023 

• Examination: torsdagen den 23 februari till och med fredagen den 24 februari 
2023. Plats meddelas senare.  

• Sista inlämningsdag för uppsats: söndagen den 12 februari 2023, kl. 16.00 svensk tid. 

• Sista anmälningsdag: fredagen den 3 februari 2023, kl. 16.00 svensk tid.  
 
Ordinarie tillfälle 3 – april 2023  

• Examination: tisdagen den 25 april till och med onsdagen den 26 april 2023. 
Plats meddelas senare.  

• Sista inlämningsdag för uppsats: söndagen den 16 april 2023, kl. 16.00 svensk tid. 

• Sista anmälningsdag: tisdagen den 4 april 2023, kl. 16.00 svensk tid.  
 

Extra tillfälle i maj/juni 2023  

• Examination: onsdagen den 31 maj till och med torsdagen den 1 juni 2023. Plats 
meddelas senare.  

• Sista inlämningsdag för uppsats: söndagen den 21 maj 2023, kl. 16.00 svensk tid. 

• Sista anmälningsdag: fredagen den 12 maj 2023, kl. 16.00 svensk tid.  


