
Ansökan ST-utbildningsplats                                              

Namn 

Examina 

Tandläkarexamen Datum   
Svensk legitimation Datum   
Master/Licentiat/Doktorsexamen Datum   

 

Tid som tandläkare (Räkna om tid till heltid i år och månader) 

  År  Månad Intyg 
Tid som allmäntandläkare       
Tjänstgöring inom den sökta specialiteten         

Tjänstgöring inom andra specialiteter?       
Ange vilken/vilka:     

  
 

Kurser/utbildningar av betydelse för den sökta specialiteten. (Tänk på att skicka med intyg) 

Kurser  
Antal 
dagar Intyg 
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Projektarbete/utvecklingsprojekt. (Tänk på att ange referens)  

Benämning/Omfattning Referens 
    
    
    
    
    

 

Andra kurser (Tänk på att skicka med intyg) 

Kurser  
Antal 
dagar Intyg 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

 

Är du antagen till forskarutbildning, när? 

Ämne   
Universitet   
Handledare   

 

Genomförda forskningsprojekt/ vetenskapliga publikationer: 

  
  
  

 

Dokumenterad undervisningsvana/pedagogisk erfarenhet & tjänstgöring (Räkna om tid till heltid i 
år och månader)  

Plats År Månad 
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Övriga meriter som är relevanta. 
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