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Lokal examensordning för Högskolan i Gävle
1. Allmänt
En nationell examensordning med centrala bestämmelser om examen återfinns som bilaga till
Högskoleförordningen (HF kapitel 6).1 Där anges vilka examina som får avläggas inom
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och vilka krav som ska uppfyllas för
respektive examen (examensbeskrivning). Av examensordningen framgår också de
gemensamma regler och bestämmelser som i övrigt gäller för examensfrågor. Inom
grundläggande högskoleutbildning (grundnivå och avancerad nivå) kan generella examina,
konstnärliga examina och yrkesexamina avläggas. Inom utbildning på forskarnivå kan
licentiatexamen och doktorsexamen avläggas. Högskoleverket får besluta vid vilka högskolor
som varje examen på grundnivå och avancerad nivå får avläggas.
Utöver de centrala examensreglerna har varje lärosäte möjlighet att besluta om en lokal
examensordning. I denna anges, förutom relevanta examensfordringar från den nationella
examensordningen, även de examensbenämningar och de preciserade krav som Högskolan i
Gävle (Högskolan) har bestämt ska gälla för respektive examen (lokala föreskrifter och
beslut). Vid Högskolan utfärdas endast examina på grundnivå och avancerad nivå. På
grundnivå utfärdas kandidatexamen, högskoleexamen och yrkesexamen. På avancerad nivå
utfärdas magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen.
Denna examensordning gäller fr o m den 1 december 2007. Se även avsnittet övergångsbestämmelser.
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2. Grundnivå
2.1 Generell examen
2.1.1 Högskoleexamen
Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 hp (hp) med viss
inriktning. För högskoleexamen krävs normalt studier om 60 hp i ett ämne som kan vara
huvudområde i kandidatexamen. Om särskilda skäl föreligger, kan rektor besluta att
högskoleexamen ska utfärdas även för annan utbildning med viss inriktning.
För högskoleexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet.
Den huvudsakliga inriktningen av högskoleexamen anges endast genom de kurser som
förtecknas i examensbeviset.
Högskoleexamen med inriktning mot…
Högskoleexamen utfärdas antingen inom de huvudområden som inrättats på kandidatnivå vid
Högskolan i Gävle eller genom ett fullföljt och av Högskolan i Gävle fastställt
utbildningsprogram som leder till denna examen.
En högskoleexamen med viss inriktning uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
120 hp inom viss fastställd inriktning, varav
- minst 60 hp inom ett huvudområde/ inriktning
- ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 hp inom ramen för huvudområdet/
inriktning.
2.1.2 Kandidatexamen
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp med viss
inriktning, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet för
utbildningen.
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.
Den huvudsakliga inriktningen av kandidatexamen anges genom någon av förleden
ekonomie, filosofie eller teknologie samt genom de kurser som förtecknas i examensbeviset.
Särskilda krav på sådana ämnen som berättigar till någon av förleden ekonomie eller
teknologie fastställs av utbildnings- och forskningsnämnderna samt lärarutbildningsnämnden.
Den som uppfyller fordringarna för kandidat utan de särskilda kraven får förledet filosofie.
2.1.2.1 Filosofie kandidatexamen
En filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp,
varav
- minst 90 hp varav minst 30 hp ska vara på fördjupningsnivå (C)
- ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp på fördjupningsnivå (C) inom
ramen för huvudområdet.
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2.1.2.2 Ekonomie kandidatexamen
En ekonomie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp
varav,
- studier om minst 90 hp inom företagsekonomi eller nationalekonomi varav minst 30 hp ska
vara på fördjupningsnivå (C)
- studierna på fördjupningsnivå inom huvudområdet ska innehålla ett självständigt arbete
omfattande minst 15 hp och
- studier om minst 30 hp i det av de ovan nämnda huvudområdena som ej utgör det
huvudsakliga för examen.
2.1.2.3 Teknologie kandidatexamen
En teknologie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp,
varav
- studier om minst 90 hp inom tekniskt huvudområde
- studierna på fördjupningsnivå inom tekniska huvudområdet ska innehålla ett självständigt
arbete omfattande minst 15 hp och
- studier omfattande minst 30 hp i matematik/tillämpad matematik.
2.2 Yrkesexamen
2.2.1 Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp.
Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hp.

2.2.2 Högskoleingenjörsexamen (projektbaserad utbildning fr o m ht 2005)
För att erhålla bevis över Högskoleingenjörsexamen vid högskolan fordras att den studerande
med godkänt resultat slutfört kurser om 180 hp.
Examen ska innefatta minst 15 hp matematiska ämnen, inkluderande analys och linjär
algebra, ett tekniskt huvudområde2 om minst 90 hp, ett examensarbete om 15 hp på
fortsättnings- (B) alt. fördjupningsnivå (C) och minst 30 hp ingenjörsstödjande kurser.
Resterande utrymme inom 180 hp används för breddning och/eller fördjupning inom tekniska
huvudområdet och inom området ingenjörsstödjande kurser. Bland ingenjörsstödjande kurser
kan följande områden ingå: projektledning, grundläggande IT, fysik, kvalitetsutveckling,
ekonomi, arbetsvetenskap, miljö samt språk.
I bilaga 2 framgår detaljerade krav för respektive examensinriktning.

2

•
•
•
•

Tekniskt huvudområde vid Högskolan i Gävle definieras av:

Energiteknik, maskinteknik och industriell ekonomi med logistik (EMIL)
Datavetenskap och elektronik (D/E)
Geomatik
Byggnadsteknik med arkitektur och miljöteknik
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2.2.3 Högskoleingenjörsexamen Datateknik/ Elektroteknik on-line
För att erhålla bevis över högskoleingenjörsexamen med inriktning mot
datateknik/elektroteknik fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om
minst 180 hp.
- minst 20 hp i matematik
- minst 20 hp övriga ingenjörsstödjande kurser samt
- minst 90 hp inom det tekniska huvudområdet DE (datateknik/elektronik) varav 60 hp med
successiv fördjupning inom teknikområdet varav minst 15 hp självständigt examensarbete
2.2.4 Socionomexamen
Socionomexamen fordrar 210 hp enligt utbildningsplan inklusive godkänd praktik.
Vid högskolan finns inriktningarna:
- allmänt socialt arbete
- äldre och funktionshindrade
För att erhålla Socionomexamen med inriktning krävs att examensfordringarna uppnåtts inom
socionomutbildningen med denna inriktning.
2.2.5 Lärarexamen
Lärarexamen avsedd för förskolan/ grundskolans tidigare år (grundnivå) fordrar:
- fullgjorda kursfordringar om totalt 210 hp
- allmänt utbildningsområde, 90 hp, inkl. 15 hp VFU och 15 hp examensarbete
- en inriktning om minst 60 hp godkänd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i
grundskolans tidigare år, inkl. 15 hp VFU
- minst en specialisering om 30 hp
- läs-, skriv- och matematikinlärning omfattande minst 30 hp, ska ingå som specialisering
- samtliga studerande erbjuds att inom kursfordringarna utföra ett examsarbete på avancerad
nivå omfattande 30 hp
Till examensbenämningen kan även verksamhetsområdet fritidshem tilläggas under förutsättning att relevant specialisering inom området ingår. Inriktningar i lärarutbildningen framgår
av bilagd förteckning (bilaga 4).

3. Avancerad nivå
3.1 Generell examen
3.1.1 Magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp med viss
inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 hp med fördjupning inom
huvudområdet för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig
kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp 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 (HF 7:28 andra stycket) på grund av att
examensbevis inte hunnit utfärdas. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.
Den huvudsakliga inriktningen av magisterexamen anges genom förleden ekonomie, filosofie,
medicine eller teknologie samt genom de kurser som förtecknas i examensbeviset.
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3.1.1.2 Teknologie magisterexamen
Teknologie magisterexamen fordrar:
- studier om minst 45 hp på avancerad nivå inom huvudområdet
- studierna inom huvudområdet ska innehålla ett självständigt arbete omfattande minst
15 hp
- maximalt 15 hp får utgöras av kurser på grundnivå
- tidigare avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst
180 hp eller motsvarande utländsk examen, och
- minst 30 hp inom matematik/tillämpad matematik, vilka kan ha ingått i den tidigare avlagda
examen eller avslutats därefter.
3.1.1.3 Ekonomie magisterexamen
Ekonomie magisterexamen fordrar:
- studier om minst 30 hp på avancerad nivå inom företagsekonomi eller nationalekonomi,
- studierna inom huvudområdet ska innehålla ett självständigt arbete omfattande minst
15 hp
- maximalt 15 hp får utgöras av kurser på grundnivå
- tidigare avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst
180 hp eller motsvarande utländsk examen och
- minst 30 hp inom ett annat ämne än det huvudsakliga för examen, vilka kan ha ingått i den
tidigare avlagda examen eller avslutats därefter.
3.1.1.4 Filosofie magisterexamen med inriktning mot lärare, tidigare år förskolan
Inriktning lärare, tidigare år förskolan fordrar
- lärarexamen med inriktning mot förskolan på grundnivå om 210 hp
- ett examensarbete om 30 hp på avancerad nivå
- kurser om 30 hp på avancerad nivå.
3.1.1.5 Medicine magister
En medicine magisterexamen uppnås efter att studenten, utöver examen på grundnivå,
fullgjort kursfordringar om 60 hp
- på avancerad nivå inom ett medicinskt huvudområde
- varav ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp.
3.1.2 Masterexamen
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 hp, varav minst
60 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd
kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller
motsvarande utländsk examen.
En masterexamen uppnås efter att studenten, utöver examen på grundnivå, fullgjort
kursfordringar om 120 hp, varav
- minst 90 hp på avancerad nivå, varav
- minst 60 hp med fördjupning inom ett huvudområde
- ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom ramen för huvudområdet.
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3.2 Yrkesexamen
3.2.1 Lärarexamen
Lärarexamen på avancerad nivå uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 240, 270, 300 eller
330 hp. För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 hp på
avancerad nivå.
Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 hp.
Lärarexamen avsedd för grundskolans tidigare år fordrar:
- fullgjorda kursfordringar om totalt 210 hp
- allmänt utbildningsområde, 90 hp, inkl. 15 hp VFU och 30 hp examensarbete på avancerad
nivå
- en inriktning om minst 60 hp godkänd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i
grundskolans tidigare år, inkl. 15 hp VFU
- minst en specialisering om 30 hp
- läs-, skriv- och matematikinlärning om 30 hp, ska ingå som specialisering
- i ovanstående ska minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete om 30 hp, ingå.
Lärarexamen avsedd för grundskolans senare år fordrar:
- fullgjorda kursfordringar om totalt 270 hp
- allmänt utbildningsområde, 90 hp, inkl. 15 hp VFU och 15 hp examensarbete på grundnivå
- en fördjupning om minst 90 hp godkänd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet
i grundskolans senare år, inkl. 15 hp VFU. För undervisning i svenska respektive
samhällskunskap krävs 90 hp inom ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen
- i ovanstående ska minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete på 15 hp
alternativt 30 hp, ingå.
Lärarexamen avsedd för gymnasieskolan fordrar:
- fullgjorda kursfordringar om totalt 270, 300 hp
- allmänt utbildningsområde, 90 hp, inkl. 15 hp VFU och 30 hp examensarbete på avancerad
nivå
- två fördjupningar om vardera minst 90 hp godkända för undervisning och annan pedagogisk
verksamhet i gymnasieskolan, inkl. 15 hp VFU. För undervisning i svenska krävs 120 hp
inom ämnesområden som är relevant för detta ämne.
- i ovanstående ska minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete på 30 hp, ingå.
Examen kan utfärdas avsedd för både grundskolans senare år och gymnasieskolan om båda
fördjupningarna är godkända för undervisning i båda verksamhetsområdena.
3.2.2 Specialistsjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 60 hp med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen
uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 hp.
Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hp.
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4. Särskilda bestämmelser
1. Huvudområde
Ett huvudområde är ett avgränsat kunskapsområde med egen benämning. Avgränsning
och benämning av huvudområden bestäms i sista hand av det internationella
forskarsamhället. De huvudområden som finns vid högskolan förtecknas i bilaga med
(K) för kandidatexamen och (M) för magisterexamen (X) för masterexamen. I vissa
fall inrymmer begreppet huvudområde enligt högskoleförordningen och denna
förteckning grupper av ämnen/områden. Ändringar och tillägg i förteckningen får
beslutas av rektor. Ändringarna ska redovisas för högskolestyrelsen (bilaga 1).
2. Examensbenämning
En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i denna examens
ordning och i förekommande fall ett för- eller efterled eller båda, som anger examens
inriktning. Högskolan bestämmer vilka för- eller efterled som ska användas. För vissa
examina ska, enligt vad som framgår av examensbeskrivningarna, Högskolan
bestämma en inriktning (bilaga 3).
3. Särskilda krav
Särskilda krav på sådana ämnen som berättigar till någon av förleden ekonomie,
medicine eller teknologie fastställs av utbildnings- och forskningsnämnderna samt
lärarutbildningsnämnden. Den som uppfyller fordringarna för kandidat- eller
magisterexamen alternativt masterexamen utan de särskilda kraven får förleden
filosofie.
4. Kurs
En kurs är en största enhet av kunskaper och färdigheter som åsätts ett betyg. Betyget
kan vara enhetligt eller sammanfattande. En kurs ska omfatta minst 7,5 hp. Om
särskilda skäl föreligger kan utbildnings- och forskningsnämnderna samt
lärarutbildningsnämnden efter förslag från institutionsstyrelsen besluta om lägre
poängtal. Kursbenämningen ska anges på engelska i kursplanen.
5. Avslutade kurser
- Endast avslutade kurser med slutbetyg (godkänt resultat) kan ingå i examen.
- För att en ansökan om examensbevis ska bli prövad enligt de nya bestämmelserna
måste minst en kurs vara avslutad efter den 1 juli 2007.
6. Tillgodoräknande
- Beslut om tillgodoräknande av en tidigare utbildning eller verksamhet som del av
kurs fattas av examinator. Beslut om tillgodoräknande av en tidigare utbildning eller
verksamhet för att ersätta obligatorisk(a) kurs(er) fattas av rektor.
- Kurser med gemensamt innehåll tillgodoräknas i en och samma examen med det
sammanlagda poängtal som kvarstår efter avdrag för det gemensamma innehållet.
- Kurser som ingår i en yrkesexamen bör kunna tillgodoräknas i en generell examen.
7. Kurs på annan nivå
-Kurser på avancerad nivå kan ingå i examen på grundnivå.
-Kurser på grundnivå kan ingå i examen på avancerad nivå i det fall de kompletterar
fördjupning i huvudområdet och får ej ha ingått i examen på grundnivå.
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8. Fristående kurs magister-/masterexamen
För magisterexamen som omfattar fristående kurser kan kurser på grundnivå med
omfattning om högst 15 hp ingå i examen.
För masterexamen som omfattar fristående kurser kan kurser på grundnivå med
omfattning om högst 30 hp ingå i examen.
9. Inte tillgodoräkningsbar kurs
En kurs som ingår i en behörighetsgivande examen på grundnivå omfattande högst
180 hp kan inte användas i en generell examen på avancerad nivå. Om den behörighetsgivande examen utfärdats enligt äldre bestämmelser och omfattar mer än
120 poäng kan kurser utöver 120 poäng eventuellt användas i en examen på avancerad
nivå.
10. Överlappning
I den utsträckning sakinnehållet i kurser inom huvudområdet sammanfaller, får de inte
samtidigt läggas till grund för examen. Föreskrift om detta (överlappning) ska anges i
berörda kursplaner.
11. Beslut
Beslut i examensärenden fattas av rektor eller genom delegation (bilaga 5).
12. Inriktning
För att inriktning ska erhållas i examensbevis krävs att studenten är antagen till
utbildningsprogram vid Högskolan i Gävle.
13. Examens- och kursbevis
Student som uppfyller fordringarna för examen eller kurs ska på begäran få examens
respektive kursbevis av högskolan (HF 6:9, 20). I examensbeviset ska högskolan
ange examensbenämningen, på vilken nivå examen avläggs, vilka kurser som
ingår i examen, kursernas poängtal och betyg, datum för betyg samt eventuella
tillgodoräknanden. De kurser studenten läst utomlands liksom vad utlandsstudierna
motsvarar i svenska poäng anges enligt beslutet om tillgodoräknande.
Översättningen av examensbenämningen till ett eller flera språk får anges i
examensbeviset. I den nationella examensordningen finns det bestämmelser om
examensbenämning och om översättning av examensbenämningen.
Till examensbeviset ska det fogas en bilaga (Diploma Supplement) som på engelska
beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Högskoleverket får
meddela närmare föreskrifter om vad bilagan ska innehålla (HF 6:10).
Om en kurs som ingår i en examen har godkänts vid en annan högskola än den som
utfärdar examensbeviset, ska det anges vid vilken högskola som kursen har godkänts
(HF 6:10). Examensbevis som avser utbildning vid mer än en högskola, ska utfärdas
av den högskola där studenten senast har slutfört sin utbildning. Detta gäller dock inte
om inte de berörda högskolorna i det enskilda fallet har kommit överens om något
annat (HF 6:11).
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5. Överklagande
Avslag på begäran om examensbevis kan överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan (HF 12:2). Överklagandet ställs till Överklagandenämnden för högskolan men
lämnas till högskolan inom tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet.
Hänvisning om möjlighet att överklaga bifogas beslut om avslag. Av hänvisningen ska tydligt
framgå vart överklagandet ska sändas och inom vilken tid det ska ha inkommit.

6. Övergångsbestämmelser3
De äldre bestämmelserna ska tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av
juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts
dessförinnan. Den som, före den 1 juli 2007, påbörjat en utbildning till en examen enligt de
äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) har rätt att få en examen till utgången av
juni 2015. Detta gäller även den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning, men
fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen. Omfattningen av en examen (enligt
ovan) ska anges i poäng enligt de äldre bestämmelserna. I examensbeviset för en examen ska
också anges examens motsvarande omfattning i hp enligt de nya bestämmelserna.
Om det för en examen på avancerad nivå som utfärdas enligt de nya bestämmelserna ställs
krav på tidigare utbildning eller examen på grundnivå, ska även den som har motsvarande
utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning kunna uppfylla kraven för
examen.
Den som antagits till grundläggande högskoleutbildning och fått anstånd med att påbörja
studierna till efter den 1 juli 2007 ska 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 vad som anges i första stycket ovan.
De äldre bestämmelserna ska också tillämpas i fråga om lärarexamina som utfärdas efter
utgången av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har
slutförts dessförinnan.4 Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en
lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna 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 lärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst
till och med utgången av juni 2015. Omfattningen av en lärarexamen som enligt ovan får
avläggas efter utgången av juni 2007 enligt de äldre bestämmelserna, ska anges i poäng enligt
de äldre bestämmelserna. I examensbeviset för en lärarexamen som avses i det första stycket
ska också anges examens motsvarande omfattning i hp enligt de nya bestämmelserna.
Ny examensordning omfattar ett exakt antal hp. För att kunna utfärda examen (examensbevis)
för studenter med studier i tidigare examensordning samt ny examensordning kan
totalsumman i enstaka fall befinna sig på annan summa än examenskravet. I beviset skrivs
antalet högskolepoäng enligt examensordningen. I de fall examen överstiger poäng på någon
kurs som ska ingå i beviset anges information via fotnot.

3
4

SFS 2006:1053
SFS 2007:129
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Förteckning över huvudområden5
Huvudområden

Main Areas

Bildpedagogik
Biologi
Byggnadsteknik
Datavetenskap
Design och formgivning
Didaktik
Dramapedagogik
Elektronik
Energisystem
Energiteknik
Engelska
Filmvetenskap
Fysik
Företagsekonomi

Art Education
Biology
Building Engineering
Computer Science
Design and Styling
Curriculum Studies
Drama Education
Electronics
Energy Systems
Energy Technology
English
Film Studies
Physics
Business
Administration
Geography
Geomatics
History
Industrial Economics
Surveying and Mapping
Technology
Culture Education
Comparative Literature
Mechanical
Engineering
Mathematics
Medical Science
Media and
Communication
Studies
Economics
Nursing Science
Education
Psychology
Religious Studies
Spatial Planning
Sociology
Political Science
Swedish Language
Technical Facility
Management
Engineering
Appl Geographical
Information Technology
Wood Technology
Nursing Science

Geografi
Geomatik
Historia
Industriell ekonomi
Kart- och
mätningsteknik
Kulturpedagogik
Litteraturvetenskap
Maskinteknik
Matematik
Medicinsk vetenskap
Medie- och
kommunikationsvetenskap
Nationalekonomi
Omvårdnadsvetenskap
Pedagogik
Psykologi
Religionsvetenskap
Samhällsplanering
Sociologi
Statsvetenskap
Svenska språket
Teknisk
fastighetsförvaltning
Tillämpad geografisk
informationsteknologi
Träteknik
Vårdvetenskap

5

Bilaga 1
Kandidatexamen
Bachelor
Degree
(K)

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Magisterexamen
Master
Degree
one year
(M)

Masterexamen
Master
Degree two
years (X)

M
M

X

M
M

K

M

K
K
K
K

M
M
M

K
K
K

M

K
K

M
M

K

M

K
K
K
K
K
K
K
K
K

M
M
M
M

K
K
K
M

Uppdatering sker kontinuerligt på högskolans hemsida http://www.hig.se/sa/antagn/examen/generella.html
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Examensarbete

Tillåtna ämnen för
examensarbete

15303

30

152

EMIL

30

15

30

152

60/30

DE

901

15

60

152

B

1

901

15

60

152

G

1

1

Kommentarer

Ingenjörsstödjande kurser

Industriell ekonomi

Maskinteknik

Valfritt inom teknik/
ingenjörsstödjande kurser

Geomatik

15303
60/301

Datavetenskap och
elektronik
Byggnadsteknik

Matematik/ Tillämpad

Energiteknik,
maskinteknik och
industriell ekonomi

Energiteknik/ System

Bilaga 2

Elektronik

Datavetenskap

Geomatik

Examen inom ämne/
tekniskt huvudområde

Byggnadsteknik med arkitektur
och miljöteknik

Högskoleingenjörsexamen

1

Alternativt – totalt 90hp inom HO
varav minst 60p inom ett huvudområde
2
Självständigt examensarbete om 15 hp
3
Minst 15 hp matematik, tillsammans
minst 45 hp
1
Alternativt – totalt 90hp inom HO
varav minst 60hpp i ett huvudområde
2
Självständigt examensarbete om 15 hp
Alternativt – totalt 90hp inom HO
varav minst 60p inom ett huvudområde
2
Självständigt examensarbete om 15 hp
Alternativt – totalt 60p inom HTO
varav minst 60p inom ett huvudområde
2
Självständigt examensarbete om 15 hp

Förteckning över examensbenämningar6

Bilaga 3

Grundnivå
Generell examen
Högskoleexamen
Högskoleexamen – University Diploma
Högskoleexamen – University Diploma with Specialization in xxx

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen (med humanistiskt huvudområde) – Bachelor of Arts
-huvudområden; engelska, historia, medie- och kommunikationsvetenskap,
litteraturvetenskap, dramapedagogik, svenska språket, kulturpedagogik ,bildpedagogik,
filmvetenskap, religionsvetenskap, design och formgivning
Filosofie kandidatexamen (med samhällsvetenskapligt huvudområde) - Bachelor of Social
Science
-huvudområden; företagsekonomi, nationalekonomi, pedagogik, psykologi, sociologi,
statsvetenskap, industriell ekonomi, samhällsplanering, didaktik, geografi, teknisk
fastighetsförvaltning, träteknik,
Filosofie kandidatexamen (med naturvetenskapligt huvudområde) - Bachelor of Science
-huvudområden; biologi, fysik, matematik, datavetenskap
Ekonomie kandidatexamen - Bachelor of Science in Business and Economics
Filosofie kandidatexamen med huvudämnet omvårdnad - Bachelor of Science in Nursing
Teknologie kandidatexamen - Bachelor of Science
Yrkesexamen
Högskoleingenjörsexamen - Bachelor of Science in (major subject)
Grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i åk 4-9 - Bachelor of Education for
the Compulsory School
Gymnasielärarexamen - Master of Education for the Upper Secondary School
Lärarexamen på grundnivå med inriktning mot förskola- Bachelor of Education for Child and
Youth Education
Lärarexamen på grundnivå med inriktning mot grundskolans tidigare år- Bachelor of
Education for the lower level of the Compulsory School
Sjuksköterskeexamen - Bachelor of Science in Nursing
Socionomexamen- Bachelor of Science in Social Works

6

Gällande examensbenämningar med deras engelska översättning.
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Avancerad nivå
Generell examen
Magisterexamen
Ekonomie magisterexamen – Degree of Master (one year) of Science in Business and Economics
Filosofie magisterexamen – Degree of Master (one year) of Arts/ Social Science/ Science with a
major in xxx
Filosofie magisterexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år, förskola – Degree of Master
(one year) Social Science with a major in xxx
Medicine magisterexamen – Degree of Master (one year) of Medical Science
Teknologie magisterexamen – Degree of Master (one year) of Science with a major in xxx

Masterexamen
Masterexamen – Degree of Master (two years) of Science with a major in xxx

Yrkesexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot – Graduate Diploma in xxx
- akutsjukvård - Emergency Care Specialist Nursing
- anestesisjukvård- Anesthetic Nursing
- hälso- och sjukvård för barn och ungdomar -Pediatric Care Specialist Nursing
- psykiatrisk vård -Psychiatric Care Specialist Nursing
- vård av äldre -Elderly Care Specialist Nursing
- distriktssköterska - Primary Health Care Specialist Nursing
Lärarexamen på avancerad nivå med inriktning mot grundskolans senare år - Master of Education for
the Upper lever of the Compulsory School
Lärarexamen på avancerad nivå med inriktning mot gymnasiet - Master of Education for the Upper
Secondary School

15

Högskolan i Gävle

2007-09-17

Förteckning över inriktningar i lärarutbildningen7

Bilaga 4

Förskolan och fritidshem , 210 hp
Naturvetenskap-teknik-matematik
Skapande möten i mångkulturella
barngrupper
Grundskolans tidigare år, 210 hp
Matematik-naturvetenskapliga ämnen
Matematik-naturvetenskapliga ämnen
Svenska-engelska
Svenska-samhällsorienterande ämnen
Svenska-matematik
Idrott och hälsa
Grundskolans senare år, 270 hp
Matematik-naturvetenskapliga ämnen
Matematik-naturvetenskapliga ämnen
Svenska
Historia
Religion
Engelska
Idrott och hälsa
Gymnasiet, 270/300 hp
Svenska
Historia
Religion
Engelska
Matematik
Matematik-biologi
Matematik-fysik
Naturkunskap
Matematik-naturkunskap
Biologinaturkunskap

7

Uppdateringar sker kontinuerligt på högskolan hemsida http://www.hig.se/sa/antagn/examen.html
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Delegationsordning

Bilaga 5

Hänvisning Ärende

Beslutsinstans

Delegation till

1

Lokal examensordning

HS

2.1.1

Högskoleexamen p g a särskilda skäl

Rektor

Stud adm chef

2.2 och 3.2

Yrkesexamina, särskilda mål

Rektor

HVS, NTN och LuN

4 (1)

Rektor (redovisas i
HS)

4 (3)

Huvudområden för kandidat-,
magister- och masterexamen
Särskilda krav för erhållande av
förleden ekonomie, teknologie och
medicine

HVS,NTN och LuN

4 (4)

Kursomfattning lägre än 7,5 hp

Rektor

4 (6)

Tillgodoräknande - tidigare utbildning
- del av kurs
- del av examen
- del av yrkesexamen

Examinator
Rektor
Rektor

- ersättande av obligatorisk(a) kurs(er)

Rektor

4 (12)

Examensbevis, undertecknande av

Rektor

4 (13)

Examensbevis, utfärdande av

Rektor

Prorektor eller Stud
adm chef
Stud adm chef

4 (13)

Kursbevis, utfärdande av

Rektor

Prefekt

HVS, NTN och LuN

Stud adm chef
Ämnesföreträdare/
Programansv
Ämnesföreträdare/
Programansv
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