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1 Examensbevis
Högskoleförordningens föreskrifter
Enligt 6 kap. 9 § HF ska en student som uppfyller fordringarna för en examen
på begäran få examensbevis av högskolan.
Enligt 6 kap. 10 § HF ska högskolan i examensbeviset ange
1. en examens benämning,
2. på vilken nivå examen avläggs,
3. om examen ingår i en gemensam examen som avses i 1 kap. 17 §
högskolelagen (1992:1434),
4. vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå och avancerad nivå, och
5. vid vilken högskola som kurser enligt 4, eller motsvarande del av en
utbildning på forskarnivå, har genomgåtts.
I examensbeviset får översättning av examensbenämningen till ett eller flera
språk anges.
Enligt 6 kap. 10 a § HF ska det fogas en bilaga till examensbeviset som
beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet och när det gäller
yrkeslärarexamen, en bilaga som anger vilka kvalificerade och relevanta
yrkeskunskaper som har legat till grund för den särskilda behörigheten enligt 4
§ förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till
yrkeslärarexamen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den
paragrafen . Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter
om vad bilagorna ska innehålla.
Enligt 6 kap. 11 § HF ska beviset, om ett examensbevis ska avse utbildning
vid mer än en högskola, utfärdas av den högskola där studenten har slutfört
sin utbildning. Detta gäller dock inte om de berörda högskolorna i det
enskilda fallet har kommit överens om något annat eller om högskolorna
tillsammans ska utfärda en gemensam examen enligt 1 kap. 17 §
högskolelagen (SFS 1992:1434).
Gemensam examen
Enligt 6 kap. 11 a § HF får en högskola delta i ett utbildningssamarbete som
anges i 1 kap. 17 § andra stycket högskolelagen bara om samarbetet
grundas på en skriftlig överenskommelse. En sådan överenskommelse får en
högskola, som anges i bilagan till högskolelagen, ingå med
1. en annan högskola som omfattas av högskolelagen,
2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.
Enligt 6 kap. 11 b § HF får en högskola som avses i 11 a § ingå en
överenskommelse som anges i samma paragraf bara om villkoren i andra
och tredje styckena är uppfyllda. Högskolan ska genom överenskommelsen
ha säkerställt att
1. varje del av utbildningen anordnas av något av de lärosäten som ingår i
utbildningssamarbetet, och
2. även de delar av utbildningen som anordnas av ett annat lärosäte än
högskolan vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och på beprövad
erfarenhet samt bedrivs så att en hög kvalitet nås i utbildningen.
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Av överenskommelsen ska det framgå
1. vilken del av utbildningen som högskolan ska anordna,
2. vilken del av utbildningen ett annat lärosäte ska anordna,
3. vid vilket eller vilka av de lärosäten som anordnar en del av utbildningen
en sökande till utbildningen ska antas,
4. att högskolan får anta sökande bara till den del av utbildningen som
högskolan ska anordna,
5. när en studerande som har antagits till en del av utbildningen av ett annat
lärosäte ska anses vara student enligt 11 c §,
6. att den del av utbildningen som en student har gått igenom med godkänt
resultat vid ett annat lärosäte ska tillgodoräknas honom eller henne för
utbildning vid högskolan utan särskild prövning,
7. vilken examen utbildningen kan leda till vid respektive lärosäte, och
8. övriga villkor som är nödvändiga för att utbildningen ska kunna
genomföras.
Enligt 6 kap. 11 c § HF ska en studerande som har antagits av ett annat
lärosäte till en del av en utbildning som omfattas av en sådan
överenskommelse som anges i 11 a § anses vara student som är antagen av
den högskola som har ingått överenskommelsen när han eller hon inom
ramen för utbildningen bedriver studier där. Detta gäller bara om
1. det andra lärosätet anordnar den delen av utbildningen som lärosätet har
antagit den studerande till, och
2. den studerande enligt överenskommelsen inte också ska antas av
högskolan.
Enligt 6 kap. 11 d § HF ska en del av en utbildning som omfattas av en sådan
överenskommelse som anges i 11 a § och som en student har gått igenom
med godkänt resultat vid ett annat lärosäte tillgodoräknas honom eller henne
för utbildning vid den högskola som har ingått överenskommelsen utan
särskild prövning.
Enligt 6 kap. 11 e § HF får en högskola som avses i 11 a § utfärda en
gemensam examen bara om
1. studenten har gått igenom en utbildning som omfattas av en
överenskommelse som anges i samma paragraf samt uppfyllt kraven för
examen vid högskolan och vid minst ett annat lärosäte som har anordnat en
del av utbildningen,
2. varje lärosäte som utfärdar en examen, som ingår i den gemensamma
examen, får utfärda den examen som lärosätet utfärdar,
3. varje examen som ingår i den gemensamma examen och som utfärdas av
en högskola som omfattas av högskolelagen eller av en enskild
utbildningsanordnare avser samma examen som högskolans, och
4. varje examen som ingår i den gemensamma examen och som utfärdas av
ett utländskt lärosäte är på motsvarande nivå som högskolans examen.
Enligt 6 kap.11 f § HF får högskolan, när en högskola som avses i 11 a §
utfärdar en gemensam examen tillsammans med ett annat lärosäte, utfärda
sitt examensbevis i samma dokument som det andra lärosätet utfärdar sitt
examensbevis i.
Till Överklagandenämnden för högskolan får beslut om avslag på en students
begäran att få examensbevis eller kursbevis överklagas (12 kap. 2 § HF).
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1.1 Lokala föreskrifter
1.1.1 Allmänt
Alla studenter måste ansöka om examensbevis på det sätt Högskolan
anvisar.
Examensbevis utfärdas inom två månader från det att komplett ansökan
inkommit. Om ansökan behöver kompletteras eller om det finns särskilda skäl
kan det medföra längre handläggningstid.
Utfärdat examensbevis ändras inte såvida inte Högskolan felat.
Utskrift av nytt examensbevis vid byte av innehavarens namn eller födelsetid
tillåts om särskilda skäl föreligger, såsom ändrad könstillhörighet. Beslut om
särskilda skäl för utfärdande av nytt examensbevis fattas av rektor. Om
bevisets innehavare önskar ny utskrift ska skriftlig ansökan göras, vilken
ställs till rektor, men sänds till Examensenheten. I skrivelsen ska anges de
särskilda skäl som föranleder en ny utskrift. Med skrivelsen ska bifogas
gällande personbevis samt kopia av examensbevis som beslutsunderlag.
Vid utfärdande av nytt examensbevis p.g.a. särskilda skäl ska nytt
examensbevis utfärdas med ursprungsdatum.
Examensbevis som utfärdas enligt 2007 års förordningar är tvåspråkiga
svenska/engelska.
1.1.2 Innehåll
Utgångspunkten är att kurser ska vara avslutade för att kunna användas i en
examen. I vissa fall kan det prövas om en del av en kurs kan användas i en
examen. Det gäller endast då delkursen eller delmomentet är tydligt avgränsat
och då det tydligt går att utläsa att lärandemålen för den delen av utbildningen
har uppfyllts genom delmomentet/delkursen. Det kan exempelvis gälla om en
delkurs i en större kurs går att läsa som en motsvarande enskild kurs.
Kurser med samma innehåll (överlappning) får användas i en examen med
det sammanlagda poängtal som återstår efter avdrag för detta gemensamma
innehåll.
Ett program som kvalificerar för en generell examen på grundnivå omfattande
180 högskolepoäng eller mindre får inte innehålla obligatoriska kurser på
avancerad nivå.
Examen på grundnivå kan innehålla valbara kurser på avancerad nivå, se
mer under respektive examen, punkten 2.1.2.
Examen på avancerad nivå får innehålla kurser från grundnivå, se mer under
respektive examen, punkten 3.1.1 och 3.1.2.
Kurser som ingår i en behörighetsgivande examen på grundnivå får inte
användas i en examen på avancerad nivå. Undantag gäller för kurser som
ingår i en yrkesexamen som kan ingå i en generell examen på avancerad
nivå, men inte om kurserna ingått i en generell examen på grundnivå. Om
den behörighetsgivande examen är utfärdad enligt äldre bestämmelser och
omfattar fler poäng än vad som minst krävs sker individuell prövning om vad
som eventuellt får ingå i en examen på avancerad nivå.
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I examens- eller kursbevis ska anges godkända kurser/delkurser, antal
högskolepoäng, betyg, betygsdatum och utfärdandedatum samt – i
förekommande fall – tidigare utbildning eller verksamhet som tillgodoräknats
som del av examen.
Som examensdatum gäller det datum då examen utfärdas.
1.1.3 Flera examina
Student som tagit ut en yrkesexamen och senare kompletterat så att han/hon
uppfyller kraven för en generell examen erhåller ny examen med hänvisning
till tidigare examen.
Student som uppfyller kraven för både yrkesexamen och generell examen
med samma poängunderlag kan på begäran få två examensbevis utfärdade.
Student som uppfyller kraven för generell examen inom mer än ett
huvudområde med samma eller delvis överlappande poängunderlag, kan på
begäran få två eller fler examensbevis utfärdade.
Student kan få flera examensbevis utfärdade i samma huvudområde om man
har läst till kurser som leder fram till ett nytt förled eller till en ny inriktning.
1.1.4 Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av annan utbildning/reell kompetens/utländsk utbildning
redovisas i examensbeviset enligt beslutet om tillgodoräknande. Föreskrifter
om tillgodoräknande finns tillgängligt på högskolans webbplats.
1.1.5 Utlandsstudier
Om utbildning från annat land ska ingå i en examen ska originaldokument
uppvisas i samband med ansökan om examen. I dessa ska tydligt framgå var
och när studierna gjorts, omfattning, nivå, betyg samt aktuell betygsskala. I
de fall handlingarna inte är på engelska ska de vara översatta till svenska
eller engelska av auktoriserad översättare. Undantag från detta gäller om
utlandsstudierna redan är tillgodoräknade i enlighet med punkt 1.1.4.
Utbytesstudier tillgodoräknas av aktuell fakultet i enlighet med punkt 1.1.4.
1.1.6 Diploma Supplement
Diploma Supplement (DS) utfärdas bara för examina efter den 1 januari
2003.
1.1.7 Avslag och överklagande
Överklagandehänvisning bifogas beslut om avslag.
Överklagande ska göras skriftligt. Det ska ställas till Överklagandenämnden
för högskolan men skickas till Högskolan Kristianstad, Registrator, 291 88
Kristianstad. Högskolan Kristianstad måste ha fått överklagandet inom tre
veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom
Högskolan Kristianstad. Vidare ska studenten ange vilket beslut som
överklagas och vilken ändring som begärs.
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1.2 Övergångsregler för examen
Enligt HF Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (endast punkter som
rör examen är medtagna)
SFS 2006:1053
4. 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.
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), ska anges i poäng enligt de äldre bestämmelserna. I
examensbeviset för en examen som avses i 5 ska också anges examens
motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna.
9. 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.
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, ska även den som har en
motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning
vara behörig.
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.
16. Bestämmelsen i 6 kap. 10 § första stycket om att det i examensbeviset
ska anges på vilken nivå en examen avläggs ska inte tillämpas i fråga om
examina som utfärdas enligt äldre bestämmelser.
SFS 2007:129
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 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 2023. (SFS
2016:958)
SFS 2010:541
2. Den som före den 1 juli 2011 har påbörjat en utbildning till lärarexamen
eller speciallärarexamen enligt de äldre bestämmelserna 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
lärarexamen eller speciallärarexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock
längst till och med utgången av juni 2018 när det gäller speciallärarexamen
eller till och med utgången av juni 2023 när det gäller lärarexamen. (SFS
2016:958)
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SFS 2013:1118
2. De äldre bestämmelserna ska tillämpas i fråga om förskollärar-,
yrkeslärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen som utfärdas efter den 31
januari 2013, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet
har slutförts dessförinnan och studenten begär att få en sådan examen
enligt de äldre bestämmelserna. Detta gäller till och med utgången av juni
2021.
3. Den som före den 1 februari 2014 har påbörjat en utbildning till
förskollärar-, yrkeslärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen 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 examen enligt de äldre
bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2021.
SFS 2017:893
2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare
enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till
en sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet
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 december 2024.
SFS 2017:1111
2. Bestämmelserna i den äldre lydelsen ska tillämpas i fråga om
speciallärarexamen och specialpedagogexamen som utfärdas före den 3
juli 2018, om den utbildning som examensbeviset omfattar har slutförts i sin
helhet dessförinnan. Detta gäller till och med utgången av juni 2025.
3. Den som före den 3 juli 2018 har påbörjat en utbildning för att få en
speciallärarexamen eller specialpedagogexamen enligt bestämmelserna i
den äldre lydelsen, 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 speciallärarexamen eller
specialpedagogexamen enligt bestämmelserna i den äldre lydelsen, dock
längst till och med utgången av juni 2025.
SFS 2018:1135
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som bedrivs
och tandhygienistexamina som utfärdas efter utgången av juni 2019.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som bedrivs och för
tandhygienistexamina som utfärdas före den 1 juli 2019.
4. Den som före den 1 juli 2019 har påbörjat en utbildning till en
tandhygienistexamen enligt de äldre bestämmelserna och den som
dessförinnan har antagits till sådan utbildning men fått anstånd med att
påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en
tandhygienistexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och
med utgången av juni 2023.
Lokala föreskrifter
För den som läst enligt både ny och äldre studieordning ska minst
examensarbetet vara påbörjat efter den 1 juli 2007 för att examen enligt ny
studieordning ska utfärdas; därtill ska även övriga examensfordringar vara
uppfyllda.
För examina enligt äldre bestämmelser gäller ”Examensordning lokala
föreskrifter” (dnr 711/311-01, rev 2007-03-26).
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2 Examina på grundnivå
2.1 Generella examina på grundnivå
2.1.1 Högskoleexamen
Enligt högskoleförordningens Examensordning (Bilaga 2)
Omfattning
Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120
högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.
Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för
utbildningen.
Övrigt
För högskoleexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.
Lokala föreskrifter
Högskoleexamen utfärdas i enlighet med inrättade huvudområden och
inriktningar.
Huvudområden och inriktningar i högskoleexamen beslutas av
fakultetsnämnderna.
För inriktningar enligt ovan gäller de krav som specificeras i respektive
utbildningsplan eller motsvarande.
För högskoleexamen ska minst 60 högskolepoäng inklusive ett självständigt
arbete om 7,5 högskolepoäng vara inom huvudområdet.
2.1.2 Kandidatexamen
Enligt högskoleförordningens Examensordning (Bilaga 2)
Omfattning
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.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng
inom huvudområdet för utbildningen.
Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.
Huvudområden i kandidatexamen beslutas av Fakultetsnämnderna.
I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför
huvudområdet.
Högst 30 högskolepoäng från avancerad nivå får ingå i en kandidatexamen.
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Ekonomie kandidatexamen
Fordringarna för kandidatexamen med förledet ekonomie är:
90 hp i företagsekonomi
30 hp i annat ekonomiskt ämne
15 hp handelsrätt
15 hp statistik/metod
30 hp i valfria kurser

2.2 Yrkesexamina på grundnivå
Lokala föreskrifter
Mål utöver vad som anges i högskoleförordningens examensordning och
kursvis utformade krav för viss yrkesexamen fastställs av
Fakultetsnämnderna.

3 Examina på avancerad nivå
3.1 Generella examina på avancerad nivå
3.1.1 Magisterexamen
Enligt högskoleförordningens Examensordning (Bilaga 2)
Omfattning
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.
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 § HF andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit
utfärdas.
Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng
inom huvudområdet för utbildningen.
Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.
Huvudområden i magisterexamen beslutas av Fakultetsnämnderna.
I en magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå
varav minst 30 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om 15
högskolepoäng ska vara kurser inom utbildningens huvudområde.

Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-250 30 00 · info@hkr.se ·

Sidan 11 av 12
Dnr: 2016-114-579

3.1.2 Masterexamen
Enligt högskoleförordningens Examensordning (Bilaga 2)
Omfattning
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.
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 § HF andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit
utfärdas.
Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen ska 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.
Övrigt
För masterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna
examensbeskrivning.
Lokala föreskrifter
Huvudområden i masterexamen beslutas av Fakultetsnämnderna inom de
områden för vilka HKR beviljats tillstånd att utfärda masterexamen.
I en masterexamen ska minst 90 högskolepoäng vara på avancerad nivå
varav minst 60 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om 30
högskolepoäng eller två arbeten om 15 högskolepoäng ska vara kurser inom
utbildningens huvudområde.

3.2 Yrkesexamina på avancerad nivå
Lokala föreskrifter
Mål utöver vad som anges i högskoleförordningens examensordning och
kursvis utformade krav för viss yrkesexamen fastställs av
Fakultetsnämnderna.

4 Examina på forskarnivå
4.1 Generella examina på forskarnivå
4.1.1 Licentiatexamen 120 hp (Degree of Licentiate)
Enligt högskoleförordningens Examensordning (Bilaga 2)
Omfattning
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
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utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att
en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan.
Vetenskaplig uppsats
För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om
minst 60 högskolepoäng godkänd.
Övrigt
För licentiatexamen ska också de preciserade krav som gäller enligt den
allmänna studieplan för forskarutbildningsämne som doktoranden har
antagits till och som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i
denna examensbeskrivning, vara uppfyllda.
4.1.2 Doktorsexamen 240 hp (Degree of Doctor)
Enligt högskoleförordningens Examensordning (Bilaga 2)
Omfattning
Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240
högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.
Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling)
För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling
(doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd.
Övrigt
För doktorsexamen ska också de preciserade krav som gäller enligt den
allmänna studieplan för forskarutbildningsämne som doktoranden har
antagits till och som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i
denna examensbeskrivning, vara uppfyllda.

4.2 Förled

Förleder för forskarexamina vid Högskolan Kristianstad.
Filosofie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy
Filosofie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Philosophy

4.3 Examen

Efter avslutad utbildning med betyget GODKÄNT utfärdas doktorsexamen
alt. licentiatexamen i forskarutbildningsämnet.

4.4 Promovering

Vid Högskolans högtidsdag erhåller de doktorander som har genomfört ett
licentiatseminarium ett diplom, medan de doktorander som har disputerat
promoveras och erhåller diplom och insignier.
Lista över examensämnen på forskarnivå
Namn på examensämnen
Pedagogiskt arbete
Vårdvetenskap
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