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INLEDNING
En nationell examensordning med centrala bestämmelser om examen återfinns som bilaga till
Högskoleförordningen (HF kapitel 6). 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. Uninversitets- och högskolerådet 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 och examensbeskrivningar, i denna anges, förutom relevanta examensfordringar från den nationella examensordningen, även de examensbenämningar och de
preciserade krav som Högskolan i Gävle har bestämt ska gälla för respektive examen (lokala
föreskrifter och beslut).
Vid Högskolan utfärdas examina på grundnivå, avancerad och forskarnivå. Detta gäller
generella och yrkesexamina.

Examensrätt vid Högskolan i Gävle
Generella examina på grundnivå
Högskoleexamen
Kandidatexamen
Yrkesexamen på grundnivå
Förskollärarexamen
Grundlärarexamen
Högskoleingenjörsexamen
Lärarexamen
Sjuksköterskeexamen
Socionomexamen
Ämneslärarexamen
Generella examina på avancerad nivå
Magisterexamen
Masterexamen
Yrkesexamen på avancerade nivå
Lärarexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
Ämneslärarexamen
Forskarexamen
Licentiat- och doktorsexamen

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 (Mg) för magisterexamen (Ms) 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.

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.

3. Särskilda krav
Särskilda krav på sådana ämnen som berättigar till någon av förleden ekonomie,
medicine eller teknologie. 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. Kursbenämningen ska anges
på engelska i kursplanen.

5. 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.

6. 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, dock max 15 hp.

7. Kurs ingående i tidigare examen
En kurs som ingår i en behörighetsgivande examen på grundnivå omfattande högst 180 hp
eller som ingår i särskild behörighet för utbildning på avancerad nivå 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
användas i en examen på avancerad nivå.

8. 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.

9. Beslut
Beslut i examensärenden fattas av rektor eller genom delegation.

10. Examens- och kursbevis
Student som uppfyller fordringarna för examen eller kurs ska på begäran få examensrespektive 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, vid högskolan i Gävle används svenska och engelska. 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. Uninversitets- och högskolerådet
får meddela närmare föreskrifter om vad bilagan ska innehålla (HF 6:10). Bilaga till
examensbevis för yrkeslärarexamen ska också bifogas för yrkeslärarexamen. 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 de berörda högskolorna i det enskilda
fallet har kommit överens om något annat (HF 6:11).

ÖVRIGT
Överklagande
Avslag på begäran om examensbevis kan överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan (HF 12:2). Överklagandet ställs till Överklagandenämnden för högskolan och
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.

Övergångsbestämmelser
Enligt förordning 2006:1053 punkt 5 gäller att den som före den 1 juli har påbörjat en
utbildning enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 och den som dessförinnan har antagits till
en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter 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.Förändringen berör studenter som antagits till studier fr.o.m.
ht 1993 t.o.m. ht 2006 och inte avslutat sina studier med examen. Högskolan i Gävle kommer
att kunna utfärda examina (som högskolan har examensrätt för) enligt de äldre
bestämmelserna, under förutsättning att utbildningen är avslutad och resultat inrapporterat i
Ladok före 2015-06-30. Studenter som antagits till studier fr.o.m. ht 1993 t.o.m. ht 2006 och
inte avslutat sina studier med examen får avlägga examen enligt förordning 2006:1053, bilaga
2 (examensordning)

Förteckning över huvudområden1
Huvudområde

Kandidat

Magister

Arbetshälsovetenskap

Master

Ms

Bildpedagogik

Avvecklas,
möjligt att ta
ut examen
t.o.m. 201606-30

Besluts, risk och
policyanalys

K

Biologi

K

Byggnadsteknik

Avvecklas,
möjligt att
ta ut
examen
t.o.m.
2017-0630.

Datavetenskap

K

Design och formgivning

K

Didaktik

K

Dramapedagogik

K

Elektronik

K

Mg

Ms

Energisystem

K

Mg

Ms

Energiteknik

K

Mg

Engelska

K

Avvecklas,
möjligt att ta
ut examen
t.o.m. 201506-30

Filmvetenskap

K

Folkhälsovetenskap

K

Fysik

Avvecklas,
möjligt att ta
ut examen
t.o.m. 201506-30

Företagsekonomi

K

Geografi

K

Geomatik

K

Mg

Historia

Avvecklas,
möjligt att ta
ut examen
t.o.m. 201501-31

Avvecklas,
möjligt att ta
ut examen
t.o.m. 201501-31

Idrottsvetenskap

K

Industriell ekonomi

K

Kart- och mätningsteknik

Avvecklas,

1

Mg

Mg

Mg

Mg

Beslutslista uppdateras på webben när beslut om inrättande eller avveckling fattas av rektor.

Huvudområde

Kandidat

Magister

Master

möjligt att ta
ut examen
t.o.m. 201506-30

Kemi

K

Kriminologi

K

Lantmäteriteknik

K

Litteraturvetenskap

Avvecklas,
möjligt att ta
ut examen
t.o.m. 201506-30

Maskinteknik

K

Matematik

K

Mg

Medicinsk vetenskap

K

Mg

Medie- och
kommunikationsvetenskap

K

Mg

Miljöteknik

K

Avvecklas,
möjligt att ta
ut examen
t.o.m. 201506-30

Miljöpsykologi

Ms

Nationalekonomi

Avvecklat

Omvårdnadsvetenskap

Avvecklas
som
huvudområde
2015-06-30ersätts av
Omvårdnad

Pedagogik

K

Mg

Psykologi

K

Mg

Religionsvetenskap

K

Mg

Socialt arbete

K

Samhällsplanering

K

Sociologi

K

Statsvetenskap

K

Svenska språket

K

Teknisk
fastighetsförvaltning

Avvecklas,
möjligt att
ta ut
examen
t.o.m.
2015-06-30

Tillämpad geografisk
informationsteknologi

Avvecklas,
möjligt att
ta ut
examen
t.o.m.
2015-06-30

Träteknik

Avvecklas,
möjligt att
ta ut
examen

Mg

Ms

Huvudområde

Kandidat

Magister

t.o.m.
2015-06-30
Vårdvetenskap

Avvecklas
som
huvudområde
2015-06-30ersätts av
Omvårdnad

Master

