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Lokala examensföreskrifter vid Luleå tekniska universitet 
 
Rektor utfärdar dessa föreskrifter med stöd av VF§27 samt HF 2:3, HF6:5, HF6:12-17 och bilaga 2 till 
HF. Föreskrifterna gäller från och med 2002-02-02 tills vidare. 
 
 
1. Allmänna föreskrifter 
 
1.1 Ett ämne är ett avgränsat kunskapsområde med egen benämning. Avgränsning och benämning av  
        ämnen bestäms i sista hand av det internationella forskarsamhället. 
 
1.2   En kurs är den största enhet av kunskaper och färdigheter som åsätts ett betyg, vilket kan vara    
        enhetligt (baserat på ett prov) eller sammanfattande. 
 
1.2.1 Kurs inrättas av respektive institution. Finansieringen sker med statliga medel om kursen finns 

med i det av rektor fastställda utbildningsuppdraget. 
 
1.2.2 Kurs ska normalt omfatta minst 5 poäng. Om särskilda skäl föreligger kan fakultetsnämnd efter 

förslag från respektive institution besluta om lägre poängtal. 
 
1.2.3 Kursernas nivå benämns: A=1-20p, B=21-40p, C=41-60 p, D= 61-80p. Indelningen grundar sig 

på de för kursen gällande förkunskapskraven i form av tidigare högskoleutbildning. 
 
1.3  Med ett huvudämne avses ett fördjupningsämne som uppfyller kraven för att ingå i kandidat- och      

 magisterexamen.  
 
1.4  De särskilda krav som ställs på en examen ska framgå av en examensbeskrivning.  
 
1.4.1 Endast avslutade kurser får ingå i en examen.  
 
1.4.2 Undantag från 1.4.1 kan uppkomma vid tillämpning av 4.4.  
 
1.5  I examensbeviset ska anges godkända kurser, poängtal, betyg och datum för betyg  samt  -  i före- 
      kommande fall  -  tidigare utbildning eller verksamhet som tillgodoräknats som del av examen.  
      Dessutom ska eventuellt andra krav (t.ex. praktik) också anges. Tillgodoräknande enligt 1.4.2   
      redovisas som viss total poäng, inte de enskilda kursernas poäng. 
 
1.6 Examensbevis utfärdas vid LTU för den som uppfyller examensbeskrivning och fullgjort de tids- 
      mässigt sista poängen för examen vid LTU, om inte de berörda högskolorna i det enskilda fallet har     
      kommit överens om annat.  
 
1.7 Examensbevis kan utfärdas när kraven för en  examensbeskrivning är uppfylld. Denna examens-

beskrivning ska ha gällt för något år från och med den termin studenten antogs. 
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2 Generella examina 
 
2.1 Prefixen ekonomie, filosofie, politices och teknologie bestäms genom gjorda kursval för en  
      kandidat- eller magisterexamen. Kandidat- och magisterexamen kan också utfärdas utan prefix. 
 
2.2 Den huvudsakliga inriktningen av högskoleexamen anges genom de kurser som förtecknas i 

examensbeviset.  
 
2.3 De huvudämnen som finns vid LTU förtecknas i bilaga. 
 
2.4 Ämne läst som huvudämne vid annat universitet kan ingå som huvudämne i examen utfärdad vid 

LTU. 
 
2.5  Huvudämne på kandidatnivå anordnas i en rad ämnen som traditionellt hänförs till humanistisk,  
       samhällsvetenskaplig, matematisk-naturvetenskaplig eller teknisk fakultet. För att anordna huvud-  
       ämne på magisternivå krävs dessutom ett beslut, som baseras på en prövning av bland annat  
       kompetens och resurser. Ämnen med professor med fasta forskningsresurser får därvid normalt  
       tillstånd att anordna huvudämnen både på kandidat- och magisternivå. 
  
2.6  Praktik får ej ingå i generell examen med prefix. Poängsatt praktik om högst 20 poäng får ingå i   

 prefixlös kandidat- och magisterexamen. Praktik kan ej räknas som ”annat ämne”. 
 
 
 
3   Yrkesexamina 
 
3.1  Inriktningen av yrkesexamen bestäms av suffix i examensbenämningen. 
 
3.2   När viss vid LTU tidigare given yrkesexamen inte längre ges och studenten ej fullgjort kraven för 
        examen, upprättar berörd institution en individuell plan inriktad mot någon befintlig examen. 
 
 
 
 
4  Tillgodoräknande  
 
4.1 Av universitetet träffade avtal och av Sverige ratificerade avtal och konventioner medför oftast  
      tillgodoräknande rakt av för kurs.  
 
4.2 För att studenten ska kunna garanteras att efter återkomsten till LTU från studier utomlands få 

tillgodoräkna sig poäng motsvarande fullständig studiegång (dvs 40 poäng för ett års studier), krävs 
att LTU godkänt en individuell utbildningsplan före påbörjandet av studierna utomlands. Beslut 
fattas av prefekten vid den institution som ansvarar för utbildningsprogrammet (motsv.). 

 
4.3 För magisterexamen (med engelsk översättning ”master”) motsvarande den svenska civilingenjörs- 
      examen gäller krav enligt punkt 1.4. samt dessutom att examensarbetet och till detta knutna kurser  
      godkänts vid LTU. 
 
4.4 Den grundläggande bestämmelsen för tillgodoräknande ges av HF 6:12-14 . I stället för tillgodoräk- 
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      nande kurs för kurs ska överskrivning tillämpas när en kombination av erfordrade kurser ersätts  
      genom att annan utbildning tillgodoräknas. I sådant fall krävs en individuell utbildningsplan (eller  
      motsvarande). 
 
4.5 Utbildningar, som utgör kombinationer av kurser från högskola och gymnasium, bedöms från fall  
      till fall. För högskoledelen ska eventuellt tillgodoräknande ske i form av överskrivning. 
 
4.5.1 För tillgodoräknande av YTH-examen från LTU i generella examina gäller att i kandidat/magister  
         examen tillgodoräknas 30 poäng av de 60 poäng examen omfattar. Detta tillgodoräknande kan  
         dock ej ske i form av huvudämne eller annat ämne enligt kraven för respektive examen. 
 
4.5.2 Hela YTH-examen från LTU får tillgodoräknas i sådan högskoleexamen om 80 poäng, som utgör  
         påbyggnadsexamen till detta YTH-program. 
 
4.6  Tillgodoräknanden beslutas av prefekten vid den institution som ger kursen. Om inte tidigare   
       beslut för motsvarande tillgodoräknanden föreligger bör de berörda examinatorerna höras. 
 
 
 
5 Överlappande kurser 
 
5.1 I den omfattning som sakinnehållet i kurser inom institutionen sammanfaller, ska notering därom  
      ske i kursplaner och kursbevis. Om möjligt ska sådan granskning även omfatta kurser vid olika  
      institutioner. 
 
5.2 Överlappande kurser får ej samtidigt läggas till grund för examen. Överlappning medför också 

begränsning av tillgodoräknande.  
 
 
 
6 Överlappande examina 
 
6.1 Om en student uppfyller villkoren för mer än en examen (med samma kursinnehåll) på samma nivå  
      får studenten välja benämning. Dessutom kan i examensbeviset anges att även villkoren för annan  
      examensbenämning är uppfyllda.  
 
6.2 Två eller flera kandidatexamina utfärdas endast om huvudämnet skiljer. Dessutom ska minst 40 

poäng skilja kurserna ingående i respektive examen. (Övriga kurser i en examen får således inte 
överensstämma med huvudämnet i någon annan.) 

 
6.3 Två eller flera magisterexamina utfärdas endast om huvudämnet skiljer.  Dessutom ska minst 60 

poäng skilja kurserna ingående i respektive examen. (Övriga kurser i en examen får således inte 
överensstämma med huvudämnet i någon annan.) 

 
6.4 Två eller flera yrkesexamina på samma nivå inom olika program eller arenor kan utfärdas, men 

endast om separat examensarbete utförs för var och en av dessa examina. Alternativt krävs att 
ingående kurser skiljer sig med minst 40 poäng.  

 
6.5 Generell examen och yrkesexamen med  samma nivå kan utfärdas om separat examensarbete utförts  
      för var och en av de båda examina. Alternativt krävs att ingående kurser skiljer sig med minst 40  
      poäng.  
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6.5.1 Student vid institutionen för hälsovetenskap, som uppfyller villkoren för såväl yrkesexamen som                            
        generell examen, har efter ansökan rätt att få båda dessa examina utfärdade. 
 
6.6 I mån av kännedom om examen avlagd vid annat lärosäte tillämpas 6.2 – 6.5. 
 
6.7 Den erfordrade poängskillnaden enligt 6.2-6.5 får inte fullgöras genom att kurs i den ena examen  
      tillgodoräknas som del av kurs eller hel kurs i den andra examen. 
 
 
7 Överklagande 
 
7.1 Följande tre typer av beslut, vilka regleras genom föreskrifterna i kapitel 1-6, kan överklagas: 
• tillgodoräknande av kurs,  
• avslag på en students begäran om befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment, 
• avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis. 
Besvärshänvisning ska biläggas beslutet. 
 
7.2 Beslut i övrigt baserat på dessa föreskrifter kan inte överklagas.  
 
7.3 Överklagande ställs till Överklagandenämnden för högskolan och inlämnas till universitetet för 

yttrande och vidarebefordran. Överklagande måste inlämnas inom tre veckor från den dag då 
klagande fick del av beslutet. 
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