Ansökan för kursen
1FA390 Projektarbete i energisystem, 10 hp
inom civilingenjörsprogrammet i energisystem

Information
Institutionen för
fysik och astronomi
Henrik Sjöstrand
Samordnare för Energisystem

Denna blankett undertecknas stegvis av teknolog, handledare, ämnesgranskare och examinator.

Teknolog
Besöksadress:
Ångström 13164
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 21 Uppsala
Telefon:
018-471 33 29
Telefax:
018 - 471 3513
Hemsida:
www.energisystem.nu

Denna ansökan lämnas tillsammans med mitt förslag på projektplan.
Jag har tagit del av kursplanen för kursen 1FA390 Projektkurs i energisystem 10 hp.
Namn:

Personnummer:

E-post:

Telefon:

Program:

Datum:

Underskrift:

Föreslagen titel på projektarbetet:

Epost:
henrik.sjostrand@physics.uu.se

Arbetet kommer att utföras under tiden:

Arbetsplats:

Handledare
Undertecknad åtar sig ansvaret att handleda detta projektarbete samt kommer i övrigt att medverka
till att förutsättningarna föreligger för arbetets genomförande samt stödja och uppmuntra studenten
till att självständigt arbeta med och slutföra uppgiften i enlighet med den bifogade projektplanen.
Namn:

Underskrift:

E-post:

Telefon:

Företag/Institution och avdelning:

Ämnesgranskare
Undertecknad åtar sig ansvaret att ämnesgranska detta projektarbete. Jag är införstådd med att detta
gäller en teknisk yrkesexamen vilket bland annat innebär krav på teknisk relevans och att arbetet
skall kunna sättas in i ett tekniskt sammanhang. Jag är därför såsom ämnesgranskare beredd att
övervaka planeringen och genomförandet av projektarbetet samt rapportskrivningen och efter slutfört
arbete delta vid den muntliga presentationen av arbetet.
Namn:

Underskrift:

E-post:

Telefon:

Institution och avdelning:

Examinator
Uppgiften för projektarbetet överrensstämmer med programmets mål och programmets egna
riktlinjer för vad som är lämpliga projektarbeten.
Namn:

Underskrift:

Henrik Sjöstrand
Epost:

Telefon:

henrik.sjostrand@physics.uu.se

018-471 33 29

Institution och avdelning:

Uppgiften godkännes datum:

Institutionen för fysik och astronomi
Antal godkända poäng i UPPDOK+LADOK:

Datum:

Sign:

Förslag på handledare godkännes:

Datum:

Sign:

Förslag på ämnesgranskare godkännes:

Datum:

Sign:

Projektplan godkänd:

Datum:

Sign:

Muntlig presentation godkänd:

Datum:

Underskrift

Slutrapport tillstyrkt av ämnesgranskare:

Datum:

Underskrift

Godkänd slutrapport:

Datum:

Kursen rapporterad i UPPDOK:

Datum:

