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1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning 
Den lokala examensordningen är det dokument som reglerar Luleå tekniska universitets 
tillämpning av ett antal nationella bestämmelser samt lokala direktiv som tar sin utgångspunkt i 
Bolognaprocessen. Samtliga nivåer, grund-, avancerad- och forskarnivå omfattas av den lokala 
examensordningen. 

Examensordningen syftar till att öka studentens rättssäkerhet när de lokala tillämpningarna av 
författningstexterna blir synliga för både studenter/doktorander och medarbetare. 

Den lokala examensordningen ska tillämpas för samtliga studenter och doktorander från 1 juli 
2007.  

Studenter antagna före 2007-07-01 kan även bedömas utifrån den lokala examensordning som 
fastställdes 2002-01-29 och gäller fram till 2015-06-30.  

Rektor har (2007-06-20 RE-beslut) tagit beslut om de lokala tillämpningarna vid Luleå 
tekniska universitet. 

2 Nationella bestämmelser om examina 
De nationella bestämmelserna om examina återfinns i högskolelagen, HL (1992:1434) och i 
högskoleförordningen, HF, (1993:100). En förteckning över vilka universitet och högskolor som 
har rätt att utfärda olika examina – den s.k. krysslistan – återfinns i Högskoleverkets 
författningssamling. 

Innehållet i denna lokala examensordning är anpassad till de förändringar som gjorts i HL  
(SFS 2006:173) och HF (SFS 2006:1053). 

2.1 Högskolelagen  
Enligt 1 kap 10a § HL ska examina avläggas på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. 
Regeringen meddelar föreskrifter om vilka examina som får avläggas och på vilken nivå de 
skall avläggas. 

Enligt 1 kap 11 § HL framgår att det är regeringen som beslutar vid vilka högskolor som 
examina på grundnivå respektive avancerad nivå får avläggas. Regeringen får meddela 
föreskrifter om att någon annan myndighet får besluta i dessa frågor. Ett tillstånd att utfärda 
examina får lämnas bara om utbildningen uppfyller de krav som ställs på utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå enligt 1 kap HL och de särskilda krav som finns i 
förordningsbestämmelser. Dessutom skall det i ett rikstäckande perspektiv finnas ett allmänt 
intresse av att examina får utfärdas.  

Enligt 1 kap 11 § a HL framgår vidare att om förutsättningarna för att utfärda en generell 
examen i ett visst huvudämne eller med en viss inriktning eller en yrkesexamen inte längre 
finns så ska Högskoleverket anmoda högskolan att avhjälpa bristerna inom viss tid. Finns 
bristerna helt eller till väsentlig del kvar efter den tid som sägs i första stycket får regeringen 
besluta att högskolan inte längre får utfärda en sådan examen som bristerna avser. Regeringen 
får meddela föreskrifter om att någon annan myndighet får besluta om detta. Om det meddelas 
ett beslut om att en högskola inte längre får utfärda examen, får dock högskolan också därefter 
utfärda examen för de studenter som har påbörjat sin utbildning vid den högskolan före 
beslutet. Detta gäller dock bara om utbildningen omfattar ett program eller en kurs som kan 
leda fram till en sådan examen som beslutet avser. 

Enligt 1 kap 12 § HL framgår att examina på forskarnivå får avläggas vid universiteten. Vid 
andra högskolor får sådana examina avläggas inom de vetenskapsområden som finns vid 
högskolan med stöd av beslut enligt 2 kap 5 § HL.  
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2.2 Högskoleförordningen  
Enligt 6 kap 4 § HF framgår att inom utbildningen får bara de examina avläggas som anges i 
bilaga 2, (examensordningen). Förordning (2006:1053). 

Enligt 6 kap 5 §, i examensordningen anges det på vilken nivå en viss examen ska avläggas och 
vilka krav som skall uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Förordning 
(2006:1053). 

I HF:s examensordning anges vilka examina som får utfärdas på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå. För respektive examen anges omfattning, mål och självständigt arbete 
(examensarbete) samt vad som i övrigt krävs för att erhålla examen. 

2.3 Tillgodoräknande för grund-, avancerad och forskarnivå 
Enligt 6 kap 6-8 §§ HF regleras frågor om tillgodoräknande av högskoleutbildning, annan 
utbildning och yrkesverksamhet.  

6 § Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med 
godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning 
vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan 
utbildningarna. 
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat 
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island 
eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 
om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), 
eller; 
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Förordning (2006:1053). 

7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de 
kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har 
en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är 
avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper 
och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2006:1053). 

8 § Högskolan skall pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för 
tillgodoräknande. 
Den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande. Även den som har gått 
igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 och 7 §§ förordningen (2002:760) 
om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor kan komma i fråga för 
tillgodoräknande för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning 
(2006:1053). 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

Grund- och avancerad nivå 
Vid Luleå tekniska universitet är beslut om tillgodoräknande av kurs delegerat till 
prefekten vid respektive institution. Mer information finns i fastställd 
tillgodoräknandeordning (Dnr 1556-10). Fastställande av individuella planer beslutas av 
programgivande institution.  
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Forskarnivå 
Eventuellt tillgodoräknande av tidigare studier begärs av den sökande i samband med 
antagning till forskarstudier. Kurser som ingår i kravet för grundläggande och särskild 
behörighet får inte tillgodoräknas. Tillgodoräknande får ske då det bedöms att detta bidrar 
till kvalitet i utbildningen. Nämnden beslutar om eventuellt tillgodoräknande mer 
information finns i Luleå tekniska universitets handbok för utbildning på forskarnivå. 

3 Förkunskapsnivå för grund-, avancerad och forskarnivå 
Utbildning på grundnivå skall enligt 1 kap 8§ HL väsentligen bygga på de kunskaper som 
eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande 
kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 

Utbildning på avancerad nivå skall enligt 1 kap 9§ HL väsentligen skall bygga på de kunskaper 
som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. 

Utbildning på forskarnivå skall enligt 1 kap 9a § HL väsentligen bygga på de kunskaper som 
studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. 

I nämnda paragrafer finns dessutom utförligare beskrivningar av vad som skall karakterisera 
utbildningar på respektive nivå. 

4 Kurs på grundnivå och avancerad nivå 

4.1 Kursplan 
I 6 kap 13 och 14 § HF framgår att all utbildning på grundnivå och avancerad nivå skall 
bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Förordning 
(2006:1053). För en kurs ska det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053).  

4.2 Utbildningsplan 
För utbildningsprogram skall det enligt 6 kap 16 § HF finnas en utbildningsplan. 

5 Examina vid Luleå tekniska universitet - grund-, avancerad 
och forskarnivå 

5.1 Generella examina 

5.1.1 Allmänt 
Luleå tekniska universitet har rätt att utfärda generella examina på grundnivå och avancerad 
nivå. 

Till kandidat-, magister- och masterexamen kopplas något av prefixen (förleden) ekonomie, 
filosofie, politices och teknologie beroende på huvudområde i examen och övriga krav enligt 
examensbeskrivning. 

5.1.2 Generella examina på grundnivå 
Högskoleexamen 
HF:s examensbeskrivning: uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 
högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. Studenten skall inom 
ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom 
huvudområdet för utbildningen.  

För högskoleexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning. 
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Konstnärlig högskoleexamen  
HF:s examensbeskrivning: Konstnärlig högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. 

För konstnärlig högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort 
ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen. 

För konstnärlig högskoleexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla 
som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

För att erhålla högskoleexamen/konstnärlig högskoleexamen med en viss inriktning vid 
Luleå tekniska universitet gäller: 

- minst 60 högskolepoäng med fördjupning i inrättat huvudområde, fastställd 
kurskravslista eller särskilt inrättad utbildning samt examensbeskrivning.  

- att ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng 
inom huvudområdet/inriktningen för examen 

- att endast kurser på grundnivå kan ingå i en högskoleexamen  

Kandidatexamen 
HF:s examensbeskrivning: uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 
högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 
högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för 
utbildningen. För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort 
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för 
utbildningen.  

För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning. 

Konstnärlig kandidatexamen  
HF:s examensbeskrivning: Konstnärlig kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. 

För konstnärlig kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort 
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för 
utbildningen. 

För konstnärlig kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla 
som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

För att erhålla kandidatexamen/konstnärlig kandidatexamen med en viss inriktning vid 
Luleå tekniska universitet gäller att: 

- högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå kan ingå i examen  

- för kandidatexamen/konstnärlig kandidatexamen krävs inrättat huvudområde, fastställd 
kurskravslista eller särskilt inrättad utbildning samt examensbeskrivning.  

- 30 högskolepoäng i ett annat ämne än huvudområdet, eller  

- minst 30 högskolepoäng arenaspecifika kurser, eller 

-  30-60 högskolepoäng inriktningsspecifika eller obligatoriska kurser enligt anvisning vid 
huvudområdet eller i särskild fastställd utbildningsplan. 
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5.1.3 Generella examina på avancerad nivå 
Magisterexamen 
HF:s examensbeskrivning: uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 
högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 
högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för 
utbildningen.  

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om 
minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.  

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till 
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock 
inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap 28 § andra stycket HF på grund av att 
examensbevis inte hunnit utfärdas.  

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för 
utbildningen.  

För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade kraven gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning.  

Konstnärlig magisterexamen 
HF:s examensbeskrivning: Konstnärlig magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. 
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om 
minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till 
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock 
inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att 
examensbevis inte hunnit utfärdas. 

För konstnärlig magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort 
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för 
utbildningen. 

För konstnärlig magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla 
som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

För att erhålla magisterexamen/konstnärlig magisterexamen med en viss inriktning vid 
Luleå tekniska universitet gäller att: 

- högst 15 högskolepoäng på grundnivå kan ingå i examen.  

- där den behörighetsgivande examen omfattar 180 högskolepoäng får studenten i 
normalfallet inte ta med kurser från den behörighetsgivande examen se mer 
information i tillgodoräknandeordningen (Dnr 1556-10 punkt 1.2.2) 

- om den behörighetsgivande examen överstiger 180 högskolepoäng, kan relevanta 
kurser som är avklarade utöver examensfordringarna tillgodoräknas in i 
magisterexamen/konstnärlig magisterexamen utan att studenten behöver ersätta 
motsvarande antal högskolepoäng i magisterutbildningen 

- möjligheten att tillgodoräkna kurser bedöms i varje enskilt fall av prefekt vid 
kursgivande institution eller enligt vidare delegation. 
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- av utbildningens 60 högskolepoäng ska minst 45 högskolepoäng utgöras av kurser på 
avancerad nivå. 

- för magisterexamen/konstnärlig magisterexamen krävs inrättat huvudområde, fastställd 
kurskravslista eller särskilt inrättad utbildning samt examensbeskrivning.   

- vid ansökan om examensbevis ska till ansökan bifogas: 
1)  avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen eller 
 motsvarande utländsk examen med krav om minst 180 högskolepoäng 
eller; 
2)  valideringsresultat – godkänt av Luleå tekniska universitet 

Masterexamen 
HF:s examensbeskrivning: uppnås masterexamen efter att studenten fullgjort kursfordringar om 
120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 
högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för 
utbildningen.  

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om 
minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.  

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till 
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock 
inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap 28 § andra stycket HF på grund av att 
examensbevis inte hunnit utfärdas. 

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det 
självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, 
om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 
högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk 
utbildning. 

För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning.  

Konstnärlig masterexamen 
HF:s examensbeskrivning: Konstnärlig masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. 
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om 
minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till 
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock 
inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att 
examensbevis inte hunnit utfärdas. 

För konstnärlig masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för 
utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 
högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om 
minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk 
utbildning. 

För konstnärlig masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som 
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

För att erhålla masterexamen/konstnärlig masterexamen med en viss inriktning vid Luleå 
tekniska universitet gäller att: 

- högst 30 högskolepoäng på grundnivå kan ingå i examen.  

- där den behörighetsgivande examen omfattar 180 högskolepoäng får studenten i 
normalfallet inte ta med kurser från den behörighetsgivande examen se mer 
information i tillgodoräknandeordningen (Dnr 1556-10 punkt 1.2.2) 

- om den behörighetsgivande examen överstiger 180 högskolepoäng, kan relevanta 
kurser som är avklarade utöver examensfordringarna tillgodoräknas in i 
masterutbildningen utan att studenten behöver ersätta motsvarande antal 
högskolepoäng i masterutbildningen 

- möjligheten att tillgodoräkna kurser bedöms i varje enskilt fall av prefekt vid 
kursgivande institution eller enligt vidare delegation 

- av utbildningens 120 högskolepoäng ska minst 90 högskolepoäng utgöras av kurser på 
avancerad nivå.  

- för masterexamen/konstnärlig masterexamen krävs inrättat huvudområde, fastställd 
kurskravslista eller utbildningsplan samt examensbeskrivning . 

- vid ansökan om examensbevis ska till ansökan bifogas: 
1) avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen eller 
 motsvarande utländsk examen med krav om minst 180 högskolepoäng 
eller; 
2) valideringsresultat – godkänt av Luleå tekniska universitet 

5.1.4 Huvudsakligt område (huvudområde) i generella examina 
Information om vilka huvudsakliga områden som finns fastställda för generella examina vid 
Luleå tekniska universitet finns på 
http://www.ltu.se/studentwebben/examensbeskrivning/d32577/1.60363 Fullständigt 
huvudområde, läst vid annat svenskt universitet/högskola, kan ingå som huvudområde i 
examen utfärdad vid LTU.  

5.2 Yrkesexamina 

5.2.1 Allmänt 
Information om vilka yrkesexamina som Luleå tekniska universitet har rätt att utfärda finns på 
HSVs s.k. ”krysslista”. 

5.2.2 Yrkesexamina på grundnivå 
En yrkesexamen på grundnivå uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar och uppfyller 
de övriga krav som redovisas i respektive examensbeskrivning i HF:s examensordning. 

För respektive examen skall också de preciserade kraven gälla som varje högskola själv 
bestämmer inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning.  
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Yrkesexamina 180 högskolepoäng 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

För att erhålla en yrkesexamen på grundnivå som omfattar 180 högskolepoäng vid Luleå 
tekniska universitet gäller att: 

- högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå kan ingå i yrkesexamen på 180 
högskolepoäng.  

- obligatoriska kurser i yrkesexamina på 180 högskolepoäng är på grundnivå.  

Yrkesexamina 210 högskolepoäng 
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

För att erhålla en yrkesexamen på grundnivå som omfattar 210 högskolepoäng vid Luleå 
tekniska universitet gäller att:  

- högst 30 högskolepoäng kan utgöras av kurser på avancerad nivå 

Lärarexamen på grundnivå  
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet  

Lärarexamen på grundnivå kan utfärdas vid fullgjorda kursfodringar om 180, 210, 240, 
270, 300 eller 330 högskolepoäng. 

 

5.2.3 Yrkesexamina på avancerad nivå 
En yrkesexamen på avancerad nivå uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar och 
uppfyller de övriga krav som redovisas i respektive examensbeskrivning i HF:s 
examensordning. 

För respektive examen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer 
inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning.  

Civilekonomexamen  
HF:s examensbeskrivning: Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 240 högskolepoäng 

För civilekonomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

För att erhålla civilekonomexamen vid Luleå tekniska universitet gäller 

- att av utbildningens 240 högskolepoäng ska minst 45 högskolepoäng utgöras av kurser 
på avancerad nivå. 

Civilingenjörsexamen 
HF:s examensbeskrivning: Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort 
kursfordringar om 300 högskolepoäng. 

För civilingenjörsexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

För civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet gäller 

- att av utbildningens 300 högskolepoäng ska minst 90 högskolepoäng utgöras av kurser 
på avancerad nivå.  
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Specialistsjuksköterskeexamen  
HF:s examensbeskrivning: Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås 
efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen 
mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 
högskolepoäng. 

Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. 

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort 
ett självständigt arbete (examensarbete). 

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av 
utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning. 

I examensbeviset skall utbildningens inriktning anges. 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

För specialistsjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet gäller 

- att man uppfyller kraven enligt fastställd utbildningsplan samt examensbeskrivning 

- att ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng skall fullföljas 

Lärarexamen på avancerad nivå  
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet  

Lärarexamen på avancerad nivå kan utfärdas vid fullgjorda kursfodringar om 240, 270. 300 
eller 330 högskolepoäng. 
 
Av utbildningen ska minst 60 högskolepoäng utgöras av kurser på avancerad nivå.  

 

5.3 Examina på forskarnivå 

5.3.1 Allmänt 
Luleå tekniska universitet har rätt att på forskarnivå utfärda licentiatexamen och 
doktorsexamen. 

5.3.2 Licentiatexamen 
HF:s examensbeskrivning: uppnås licentiatexamen antingen efter att doktoranden fullgjort en 
utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller 
efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne av en 
utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan 
licentiatexamen kan ges vid högskolan. För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en 
vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd. 

För licentiatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning.  

Nationella mål för licentiatexamen återfinns i HF:s examensbeskrivning. 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet 

I förekommande fall framgår lokala mål i den allmänna studieplanen för ämnet. 

5.3.3 Doktorsexamen 
HF:s examensbeskrivning: uppnås doktorsexamen efter att doktoranden fullgjort en utbildning 
om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen skall 



Luleå tekniska universitet 2007-06-20 
Studentservice  reviderad 2011-05-04   
Examen 
 

 11

doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 
högskolepoäng godkänd. 

För doktorsexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i HF:s examensbeskrivning.  

Nationella mål för doktorsexamen återfinns i HF:s examensbeskrivning. 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet 

I förekommande fall framgår lokala mål i den allmänna studieplanen för ämnet. 

5.3.4 Ämnen för utbildning på forskarnivå 
Information om vilka ämnen för utbildning på forskarnivå som finns fastställda vid Luleå 
tekniska universitet hittas på hemsidan. 

6 Examensbenämningar för grund-, avancerad och 
forskarnivå 

En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i HF:s examensordning, bilaga 
2, och i förekommande fall ett för- eller efterled eller båda, som anger examens inriktning. 
Högskolan bestämmer vilka för- eller efterled som skall användas. För vissa examina skall, 
enligt vad som framgår av examensbeskrivningarna i HF:s examensordning, högskolan 
bestämma en inriktning. 

Information om vilka för- och efterled som förekommer vid Luleå tekniska universitet och 
vilka krav som ska uppfyllas för respektive för- och efterled finns i fastställda 
examensbeskrivningar. 

Information om vilka förled som förekommer på forskarnivå finns i fastställd handbok på 
forskarnivå.  

6.1 Översättning av examensbenämningar 
HF:s examensordning: en översättning av examensbenämningen skall återspegla examens 
omfattning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen avläggs.  

7 Examensbeskrivningar 

7.1 Nationella examensbeskrivningar för grund-, avancerad och forskarnivå 
För alla examina anges i HF examensordning omfattning, mål och självständigt arbete/uppsats 
eller avhandlingsarbete samt vad som i övrigt krävs för att uppnå examen. Alla 
examensbeskrivningar följer en gemensam struktur. Beskrivningarna visar vilken kunskaps- och 
kompetensnivå studenten skall ha uppnått för att kunna få respektive examen. De är också 
formulerade så att de är användbara för kvalitetssäkring av utbildningen.  

7.2 Lokala examensbeskrivningar för grund- och avancerad nivå 
Som tidigare angetts får lärosätena för varje examen ange mer preciserade krav för examina 
utöver dem som föreskrivs i HF:s examensordning. Sådana krav kan t.ex. uttrycka vad som 
krävs för att erhålla en kandidatexamen med en viss inriktning (prefix etc). Vid Luleå tekniska 
universitet görs detta i lokala examensbeskrivningar. 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

Luleå tekniska universitets lokala examensbeskrivningar följer en gemensam struktur. För 
varje examensbenämning vid Luleå tekniska universitet skall det finnas en lokal 
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examensbeskrivning som visar vilka examensfordringar/minimikrav som ställs för en viss 
examen. Innehållet i de lokala examensbeskrivningarna skall uppfylla samma krav som de 
nationella.  

De lokala examensbeskrivningarna är övergripande styrdokument som ska: 

- vägleda institutioner och nämnder i planering av kursutbud och utbildningsprogram.  

- vägleda studenterna i deras val av kurser.  

- ligga till grund för universitetets bedömning av om ett examensbevis kan utfärdas eller 
inte. 

Följande kriterier bör ligga till grund för Luleå tekniska universitets lokala 
examensbeskrivningar:  

De lokala examensbeskrivningarna 

- bör vara möjliga att använda för kvalitetssäkring av utbildningen. 

- bör vara kortfattade och koncentrerade till det väsentliga. 

- bör vara långsiktigt hållbara i den meningen att de inte skall behövas ändras ofta. 

7.3 Allmän studieplan för forskarnivå 
För forskarnivå gäller den allmänna studieplanen för ämnet. 

8 Examensbevis för grund- och avancerad nivå 
Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis av högskolan, 
6 kap 9 § HF.  

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

Bevis över två eller flera examina på samma nivå utfärdas om studenten uppfyller nytt 
förled, annan examensbeskrivning alternativt krav för annat huvudområde.  

Ny lärarexamen utfärdas när ny undervisningsnivå uppfylls. 

8.1 Examensbevis för utbildning vid fler än en högskola/universitet 
Om beviset skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den högskola 
där studenten senast har slutfört sin utbildning Detta gäller dock inte om de berörda 
högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något annat, 6 kap 11 § HF.  

8.2 Innehåll i examensbevis  
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

I examensbevis för examina på grundnivå samt avancerad nivå skall vid Luleå tekniska 
universitet anges godkända kurser, poäng/högskolepoäng, betyg och datum för slutbetyg 
samt i förekommande fall tidigare utbildning eller verksamhet som tillgodoräknats som del 
av examen. Endast helt avslutade kurser kan ingå i en examen. Examensdatum är 
slutbetygsdatum för sista kurs som ingår i examen. 
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8.2.1 Överlappande kurser i examen 
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

Kurser med gemensamt innehåll inkluderas i en och samma examen med notering om 
antal högskolepoäng som överlappar, se mer information i fastställd 
tillgodoräknandeordning (Dnr 1556-10).  

8.2.2 Praktik i generell examen 
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

Poängsatt praktik/verksamhetsförlagd utbildning, som inte ligger inom huvudområdet för 
examen kan omfatta högst 30 högskolepoäng. 

8.2.3 Handläggningstid av examensbevis 
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

Examensbevis utfärdas normalt inom 60 dagar från det datum komplett ansökan mottagits. 
Vid hög belastning och vid större utredningar kan handläggningstiden förlängas. 

8.3 Betygsskalor 
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

Vid Luleå tekniska universitet används betygsskalorna U, G; U, G, VG och U, 3, 4, 5.  

9 Examensbevis på forskarnivå 

9.1 Innehåll i examensbevis 
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

I examensbevis för examina på forskarnivå skall vid Luleå tekniska universitet anges 
forskarutbildningsämne samt avhandlingens titel. Dessutom anges prov som ingår i 
examen, omfattning i högskolepoäng och examinator för varje kurs samt i förekommande 
fall tidigare utbildning och verksamhet som tillgodoräknats som del av examen.  

Examensdatum är i normalfallet datum för licentiatseminarium eller disputation. Avvikelse 
kan förekomma om sista kurs har slutförts efter licentiatseminarium eller disputation. 

10 Redovisning av poäng/högskolepoäng i examensbevis för 
grund-, avancerad och forskarnivå 
En poäng som före den 1 juli 2007 har angetts för omfattningen av grundläggande 
högskoleutbildning eller forskarutbildning motsvaras av en och en halv högskolepoäng 
enligt de nya bestämmelserna. 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

För studenter antagna före 1 juli 2007 och som följer tidigare HF 1993:100 redovisas 
kurserna i poäng. 

För studenter antagna fr o m 1 juli 2007 redovisas kurserna i högskolepoäng. 

För student/doktorand som är antagen enligt SFS 2006:1053 (efter 2007-07-01) gäller att 
totalsumman i examen inte får överstiga poängsumman enligt HF:s examensordning. 
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11 Kurser i examen avklarade vid andra lärosäten för grund-, 
avancerad och forskarnivå 

HF 6 kap 10 §: om en kurs som ingår i en examen har godkänts vid en annan högskola än den 
som utfärdar examensbeviset skall det anges vid vilken högskola som kursen har godkänts. 
Motsvarande skall gälla för en del av utbildningen till en examen på forskarnivå som har 
godkänts vid en annan högskola än den som utfärdar examensbeviset. 

12 Uppdragsutbildning 
De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt 
bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, om samma kvalitetskrav ställs på 
uppdragsutbildningen som på grundläggande högskoleutbildning. Detta gäller även om 
deltagarna saknar behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning, 6 § förordning 
om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (2002:760). 

Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

Preciserade krav och övriga villkor som gäller mellan uppdragsgivaren och Luleå tekniska 
universitet ingår i upprättat avtal. 

13 Övergångsbestämmelser för grund-, avancerad och 
forskarnivå 

13.1 Nationella övergångsbestämmelser 
Enligt övergångsbestämmelserna till SFS 2006:1053 framgår bl.a. följande 

1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 1 kap. 16 § den 1 september 2006 och i 
övrigt den 1 januari 2007. Förordningen, utom 1 kap. 16 §, skall tillämpas vid 
antagning till utbildning som börjar efter utgången av juni 2007 och vid anställning av 
doktorand därefter samt, om annat inte framgår av 3 och 4, i fråga om utbildning som 
bedrivs efter utgången av juni 2007 eller examina som utfärdas därefter. 

2. De äldre bestämmelserna skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar före 
den 1 juli 2007 och vid anställning av doktorand dessförinnan samt i fråga om 
utbildning som bedrivs före den 1 juli 2007 eller examina som utfärdas dessförinnan. 

3. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om kurser eller motsvarande del av 
utbildning på forskarnivå som börjar före den 1 juli 2007 och fortsätter därefter. 

4. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången 
av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts 
dessförinnan. 

5. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre 
bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) och den som dessförinnan har antagits 
till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, 
har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, 
dock längst till och med utgången av juni 2015. 

6. En poäng som före den 1 juli 2007 har angetts för omfattningen av grundläggande 
högskoleutbildning eller forskarutbildning motsvaras av en och en halv högskolepoäng 
enligt de nya bestämmelserna. 

7. Omfattningen av en examen som enligt 4 och 5 får avläggas efter utgången av juni 
2007 enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen), skall anges i poäng 
enligt de äldre bestämmelserna. I examensbeviset för en examen som avses i 5 skall 
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också anges examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt de nya 
bestämmelserna. 

8. Uttrycket utbildning på forskarnivå i de nya bestämmelserna motsvarar vad som i de 
äldre bestämmelserna benämns forskarutbildning. 

9. Om det för en examen på avancerad nivå som utfärdas enligt de nya bestämmelserna 
ställs krav på tidigare utbildning eller examen på grundnivå, skall även den som har 
motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning kunna 
uppfylla kraven för examen. 

10. Om det för tillträde till utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå ställs krav på 
tidigare utbildning på grundnivå eller avancerad nivå med viss omfattning eller på 
examen från sådan utbildning, skall även den som har en motsvarande utbildning eller 
examen från grundläggande högskoleutbildning vara behörig. 

11. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för 
tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för 
tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015. 

12. Den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning och fått anstånd med att 
påbörja studierna till efter den 1 juli 2007 skall anses vara antagen till motsvarande 
utbildning enligt de nya bestämmelserna. Detta gäller dock inte om den som har 
antagits har valt att utnyttja sin rätt enligt 5. 

13. Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:173) om ändring i 
högskolelagen (1992:1434) följer att beslut om tillstånd att utfärda examina som 
regeringen eller Högskoleverket har fattat med stöd av äldre bestämmelser gäller 
fortfarande. 

14. Vid tillämpning av 4 kap. 30 § 6 i de nya bestämmelserna jämställs undervisning inom 
grundläggande högskoleutbildning med undervisning inom utbildning på grundnivå 
eller avancerad nivå. 

15. Även den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning enligt de äldre 
bestämmelserna får anställas som amanuens enligt den nya bestämmelsen i 5 kap. 10 § 
andra stycket. 

16. Bestämmelsen i 6 kap. 10 § första stycket om att det i examensbeviset skall anges på 
vilken nivå en examen avläggs skall inte tillämpas i fråga om examina som utfärdas 
enligt äldre bestämmelser. 

13.2 Lokala övergångsbestämmelser 
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet: 

Den student/doktorand som har påbörjat utbildning före 1 juli 2007, har rätt att få sin 
examensansökan prövad enligt HF 1993:100 och dess ändring (SFS 2006:1053). 

14 Diploma Supplement för grund-, avancerad och forskarnivå 
Till examensbeviset skall det fogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i 
utbildningssystemet. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om vad bilagan skall 
innehålla, 6 kap 10 § HF. 
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15 Möjlighet att överklaga för grund- och avancerad nivå 
Enligt 12 kap 2 § HF kan avslag på en students begäran att få examensbevis överklagas. Om 
beslutet går studenten emot skall denne upplysas om möjligheten att överklaga beslutet samt att 
överklagandet skall göras skriftligt. Det ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan men 
skickas till Luleå tekniska universitet, Registrator, 971 87 Luleå, inom tre veckor från den dag 
studenten fick del av beslutet. Vidare skall studenten ange vilket beslut som överklagas och 
vilken ändring som begärs. 

 
 
 
  


