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1 Riktlinjer – för handläggning av examensärenden

Riktlinjerna ersätter Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet med beslutsdatum
2011-05-04 och gäller i enlighet med HF till dess en ny förordning träder i kraft.
Syftet med riktlinjerna är att beskriva Luleå tekniska universitets tillämpningar av de nationella och
lokala examensbestämmelserna. I riktlinjerna ingår examen på grundnivå, avancerad nivå samt
forskarnivå.
Riktlinjerna beslutas av rektor och publiceras på universitetets hemsida (www.ltu.se).

1.1 Allmänt om examen

Nationella bestämmelser om examina återfinns i högskolelagen (1992:1434), HL och i
högskoleförordningen (1993:100), HF. I HF, bilaga 2 (examensordning) framgår vilka examina som får
avläggas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt vilka krav som ska vara uppfyllda för
respektive examen (examensbeskrivning, se 1.2.1). Varje lärosäte beslutar utöver HF om sina egna
preciserade krav.
På Universitetskanslerämbetets (UKÄ) hemsida (www.uka.se) framgår vilka examenstillstånd Luleå
tekniska universitet samt andra universitet och högskolor har. Fortsättningsvis kommer begreppet
högskola att avse både universitet och högskola om inte annat anges.
Frågor gällande examina eller riktlinjerna hänvisas till examenshandläggarna (examen@ltu.se).

1.2 Viktiga begrepp för examen

I examensbestämmelserna finns olika begrepp. Nedan förklaras några av de centrala begreppen.

1.2.1 Examensbeskrivning

I examensbeskrivningarna i HF, bilaga 2 (examensordning) anges vilka krav som gäller för varje enskild
examen.
Vid Luleå tekniska universitet följer alla lokala examensbeskrivningar en gemensam struktur. De anger
vilken kunskap, förmåga och förhållningssätt studenten ska ha uppnått för en examen. I varje
examensbeskrivning framgår mål, uppställda krav samt vilka eventuella övergångsbestämmelser som
gäller på både nationell och lokal nivå.
Examensbeskrivningarna återfinns på hemsidan: www.ltu.se
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1.2.2 Utbildningsplan

Alla utbildningsprogram ska ha en utbildningsplan (6 kap. 16 § HF). I den ska följande anges: de kurser
som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet samt övriga föreskrifter som krävs.
Utbildningsplanerna återfinns på hemsidan: www.ltu.se

1.2.3 Kurskravslista

Luleå tekniska universitet har för de generella examina som inte är knutna till ett utbildningsprogram
fastställda kurskravslistor. I kurskravslistan framgår vilka kurser som ingår i huvudområdet (se 1.2.4) och
i en eventuell inriktning samt övriga krav för respektive examen.
Kurskravslistor återfinns på hemsidan: www.ltu.se

1.2.4 Huvudområde

Samtliga generella examina ska ha en viss inriktning (ämne) som varje högskola själv bestämmer.
Dessutom krävs en successiv, poängangiven, fördjupning inom det huvudsakliga området
(huvudområdet). (UKÄ, www.uka.se)
För generell och konstnärlig examen vid Luleå tekniska universitet krävs av rektor inrättat
huvudområde. Några exempel på huvudområden är: företagsekonomi, psykologi och rymdteknik.
Samtliga huvudområden vid Luleå tekniska universitet återfinns i examensbeskrivningarna på
hemsidan: www.ltu.se

1.2.5 Tillgodoräknande

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare kunskaper regleras i 6 kap. 6 till 8 §§ HF. Kunskaperna kan vara
från annan högskoleutbildning/utbildning eller yrkesverksamhet, nationellt såväl som internationellt.
Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå och avancerad nivå vid
Luleå tekniska universitet.
Tillgodoräknandeordningen återfinns på universitetets hemsida: www.ltu.se

Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå
0920-49 10 00 www.ltu.se

Styrande dokument
Ansvarig enhet Studentservice

Datum

5(13)

Dnr LTU-3551-2017

Handläggare

1.2.6 Unika kurspoäng/överlappande kurser
För en examen utfärdad vid Luleå tekniska universitet kan endast unika kurspoäng ingå i examen. När
del av kurs överlappar, dvs kurserna har delvis lika innehåll, i en och samma examen reduceras
totalsumman i examensbeviset och en notering görs om antal högskolepoäng som överlappar. Vid
överlapp måste de överlappande högskolepoängen ersättas med andra unika högskolepoäng.
Vid helt överlappande kurser kan endast en av kurserna ingå i examen.
Information om unika kurspoäng och överlapp återfinns i Tillgodoräknandeordning för kurser på grundnivå
och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet på hemsidan: (www.ltu.se)

2 Examina på grundnivå och avancerad nivå
Nedan beskrivs de examina på grundnivå och avancerad nivå som Luleå tekniska universitet har
examensrätt för.

2.1 Generella examina på grundnivå och avancerad nivå
De generella examina som Luleå tekniska universitet har examensrätt för är högskole-, kandidat-,
magister- och masterexamen. För kandidat, magister och masterexamina krävs ett huvudområde, i vissa
fall med en inriktning. Rektor vid Luleå tekniska universitet inrättar huvudområden för utbildningar
som leder till generella examina.

2.1.1 Examensbenämningar för generella examina vid Luleå tekniska universitet

För alla generella examina vid Luleå tekniska universitet utom högskoleexamen ska förled (ekonomie,
filosofie, politices och teknologie) alltid användas. Varje förled har specifika krav som framgår i den
fastställda examensbeskrivningen med tillhörande utbildningsplan eller kurskravslista.
Examensbenämningar framgår av examensbeskrivningarna som återfinns på hemsidan: www.ltu.se

2.1.2 Högskoleexamen – grundnivå

Enligt HF (bilaga 2) gäller för högskoleexamen följande:
Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss
inriktning som varje högskola själv bestämmer.
För högskoleexamen skall studenten 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 denna examensbeskrivning.
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Tillämpning vid Luleå tekniska universitet
För att erhålla högskoleexamen med en viss inriktning krävs förutom ovanstående, att:
- studenten uppfyller krav enligt examensbeskrivningen med tillhörande utbildningsplan alternativt
kurskravslista
- endast kurser på grundnivå får ingå i examen

2.1.3 Kandidatexamen - grundnivå

Enligt HF (bilaga 2) gäller för kandidatexamen följande:
Kandidatexamen 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 denna examensbeskrivning.
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet
För att erhålla kandidatexamen med en viss inriktning krävs förutom ovanstående, att:
- studenten uppfyller krav enligt examensbeskrivningen med tillhörande utbildningsplan alternativt
kurskravslista
- högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå får ingå i examen.

2.1.4 Magisterexamen – avancerad nivå

Enligt HF (bilaga 2) gäller för magisterexamen följande:
Magisterexamen 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.
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 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 magisterexamen med en viss inriktning krävs förutom ovanstående, att:
- studenten uppfyller krav enligt examensbeskrivningen med tillhörande utbildningsplan alternativt
kurskravslista
- av utbildningens 60 hp ska minst 45 hp utgöras av kurser på avancerad nivå

2.1.5 Masterexamen – avancerad nivå

Enligt HF (bilaga 2) gäller för masterexamen följande:
Masterexamen uppnås 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.
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
För masterexamen 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 masterexamen med en viss inriktning krävs förutom ovanstående, att:
- studenten uppfyller krav enligt examensbeskrivningen med tillhörande utbildningsplan alternativt
kurskravslista
- av utbildningens 120 hp ska minst 90 hp utgöras av kurser på avancerad nivå

2.2 Konstnärliga examina på grundnivå och avancerad nivå
Konstnärliga examen har sin grund i ett konstnärligt område. Rektor vid Luleå tekniska universitet
inrättar huvudområden för utbildningar som leder till konstnärlig examen.

2.2.1 Examensbenämningar för konstnärliga examina vid Luleå tekniska
universitet

De konstnärliga utbildningarnas efterled i examensbenämningarna styrs av nationella riktlinjer. Vid
Luleå tekniska universitet finns konstnärlig examen i design, teater, scen och media, musik, samt musik
med inriktning mot gehörsbaserat musikskapande.

Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå
0920-49 10 00 www.ltu.se

Styrande dokument
Ansvarig enhet Studentservice

Datum

8(13)

Dnr LTU-3551-2017

Handläggare

Examensbenämningar framgår av examensbeskrivningarna som återfinns på hemsidan: www.ltu.se

2.2.2 Konstnärlig högskoleexamen - grundnivå
Enligt HF (bilaga 2) gäller för konstnärlig högskoleexamen följande:
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 konstnärlig högskoleexamen med en viss inriktning krävs förutom ovanstående, att:
- studenten uppfyller krav enligt examensbeskrivningen med tillhörande utbildningsplan alternativt
kurskravslista
- endast kurser på grundnivå får ingå i examen

2.2.3 Konstnärlig kandidatexamen - grundnivå
Enligt HF (bilaga 2) gäller för konstnärlig kandidatexamen följande:
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 konstnärlig kandidatexamen med en viss inriktning krävs förutom ovanstående, att:
- studenten uppfyller krav enligt examensbeskrivningen med tillhörande utbildningsplan alternativt
kurskravslista
- högst 15 högskolepoäng på avancerad nivå får ingå i examen
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2.2.4 Konstnärlig magisterexamen – avancerad nivå

Enligt HF (bilaga 2) gäller för konstnärlig magisterexamen följande:
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.
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 konstnärlig magisterexamen med en viss inriktning krävs förutom ovanstående, att:
- studenten uppfyller krav enligt examensbeskrivningen med tillhörande utbildningsplan alternativt
kurskravslista
- av utbildningens 60 hp ska minst 45 hp utgöras av kurser på avancerad nivå

2.2.5 Konstnärlig masterexamen – avancerad nivå

Enligt HF (bilaga 2) gäller för konstnärlig masterexamen följande:
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.
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.
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet
För att erhålla konstnärlig masterexamen med en viss inriktning krävs förutom ovanstående, att:
- studenten uppfyller krav enligt examensbeskrivningen med tillhörande utbildningsplan alternativt
kurskravslista
- av utbildningens 120 hp ska minst 90 hp utgöras av kurser på avancerad nivå
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2.3 Yrkesexamina på grundnivå och avancerad nivå

I HF (bilaga 2) framgår för varje yrkesexamen utbildningens omfattning och mål. Preciserade krav och
mål för yrkesexamen vid Luleå tekniska universitet återfinns i varje fastställd examensbeskrivning med
tillhörande utbildningsplan.
Vilka yrkesexamina som ges vid universitetet återfinns på hemsidan www.ltu.se.

2.3.1 Examensbenämningar för yrkesexamina vid Luleå tekniska universitet

Examensbenämningarna regleras i HF (bilaga 2) och framgår i den lokala examensbeskrivningen.
Examensbenämningar återfinns på hemsidan: www.ltu.se
Tillämpningar vid Luleå tekniska universitet
För att erhålla en yrkesexamen krävs att studenten uppfyllt de krav som framgår av respektive
examensbeskrivning med tillhörande fastställd utbildningsplan.

3 Examina på forskarnivå

Luleå tekniska universitets utbildning på forskarnivå regleras lokalt av Handbok för utbildning på
forskarnivå. I handboken finns både nationella och lokala regler. Exempel på innehåll är; information om
examensbenämningar, forskarutbildningsämnen, allmän studieplan samt individuell studieplan (ISP).

3.1 Licentiatexamen

Enligt HF (bilaga 2) gäller för licentiatexamen följande:
Licentiatexamen uppnås 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 av en utbildning som ska avslutas med doktorsexamen/konstnärlig
doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen/konstnärlig licentiatexamen kan
ges vid högskolan.
För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng
godkänd.
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet
För att erhålla licentiatexamen ska allmän studieplan för forskarutbildningsämnet med tillhörande
individuell studieplan uppfyllas.
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3.2 Doktorsexamen

Enligt HF (bilaga 2) gäller för doktorsexamen följande:
Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett
ämne för utbildning på forskarnivå.
För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst
120 högskolepoäng godkänd.
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet
För att erhålla doktorsexamen ska allmän studieplan för forskarutbildningsämnet med tillhörande
individuell studieplan uppfyllas.

4 Examensbevis

Enligt 6 kap. 9 § HF har en student som uppfyller uppställda krav för en examen, efter begäran, rätt att
få examensbevis av högskolan. Om ett examensbevis avser utbildning vid mer än en högskola, ska enligt
6 kap. 11 § HF beviset utfärdas av den högskola där utbildningen slutförts. Detta med undantag om de
berörda högskolorna i det enskilda fallet slutit annan överenskommelse.
Innehållet i examensbeviset regleras till viss del i HF, kapitel 6.
Övrigt innehåll i examensbeviset framgår på examens hemsida, www.ltu.se.
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet
Examensbevis utfärdas normalt inom åtta veckor från det att komplett ansökan inkommit. Vid Luleå
tekniska universitet är examensbeviset tvåspråkigt, svenska och engelska.
Examensdatum är samma datum som slutbetygsdatum på sista ingående kurs i examen.
Två eller flera examina på grundnivå och avancerad nivå kan utfärdas om studenten uppfyller kraven för
annan utbildningsplan eller kurskravslista med tillhörande examensbeskrivning.
Undantag: Ny lärarexamen utfärdas när ny undervisningsnivå uppfylls.
Två eller flera examina på forskarnivå kan utfärdas om kraven för allmän studieplan för forskarämnet
med tillhörande individuell studieplan uppfylls.

4.1 Nytt original av examensbevis

Rätt till nytt original av examensbevis för en tidigare utfärdad examen vid Luleå tekniska universitet har
den som erhållit/erhåller fingerade personuppgifter eller ändrad könstillhörighet. Beslutet går ej att
överklaga. För mer information kontakta examen vid Luleå tekniska universitet.
Rätten till nytt original av examensbevis regleras inte i HF.
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4.2 Diploma Supplement
Till examensbeviset bifogas en bilaga på engelska, Diploma Supplement (DS). Syftet med DS:et är att
beskriva utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Universitets- och högskolerådet
(UHR, www.uhr.se) meddelar närmare föreskrifter om bilagans innehåll (förordning (2012:712)).
Diploma Supplement för examina på grundnivå och avancerad nivå infördes vid svenska högskolor den
1 januari 2003. För utbildning på forskarnivå infördes Diploma Supplement den 1 juli 2007.
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet har inga övriga regler utöver de i HF.

5 Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelser för examen mellan nya högskoleförordningen som började gälla 2007-07-01
och den tidigare förordningen regleras i HF.

5.1 Lärarexamina

Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat utbildning till en lärarexamen enligt de tidigare
bestämmelserna har rätt att slutföra sin utbildning för att få en lärarexamen enligt de tidigare
bestämmelserna, dock längst till och med 2023-06-30.
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet har inga övriga regler utöver de i HF.

5.2 Övriga examina
Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de tidigare
bestämmelserna, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de tidigare
bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet
Vid Luleå tekniska universitet är det möjligt för en student att erhålla examensbevis enligt 1993 års
examensbestämmelser om alla för examen ingående kurser är slutförda med registrerat slutbetyg senast
2015-06-30.
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6 Möjlighet att överklaga

Enligt 12 kap. 2 § HF kan avslag på en students begäran att få examensbevis överklagas. Om beslutet
går studenten emot ska hen upplysas om möjligheten att överklaga beslutet samt att överklagandet ska
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
ska studenten ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.
Det är inte möjligt att överklaga beslut gällande nytt original av tidigare utfärdat examensbevis (Regler
för rätt till nytt examensbevis framgår av kap 4).
Tillämpning vid Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet har inga övriga regler utöver de i HF.
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