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MEDICINE MASTEREXAMEN 
DEGREE OF MASTER OF MEDICAL SCIENCE (120 CREDITS) 

DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (120 CREDITS)1 

HUVUDOMRÅDE: ARBETSTERAPI, BIOMEDICIN, 
FOLKHÄLSOVETENSKAP, FYSIOTERAPI, MEDICINSK 
TEKNIK, OMVÅRDNAD ELLER SEXUELL OCH 
REPRODUKTIV HÄLSA 

MAIN FIELD OF STUDY: OCCUPATIONAL THERAPY, BIOMEDICAL 
SCIENCES, PUBLIC HEALTH, PHYSIOTHERAPY, BIOMEDICAL 
ENGINEERING, NURSING OR MIDWIFERY SCIENCE 

 

1 Fastställande 

Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2022-10-07 och ersätter 
tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-78-16. 

2 Nivå 

Avancerad nivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 

Målen för utbildning på avancerad nivå återfinns i högskolelagen 1 kap. 9 §. 

3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 

De nationella målen för examen återfinns i högskoleförordningens bilaga 2. 

 

1 Den engelska examensbenämningen Degree of Master of Science (120 credits) används för medicine 
magisterexamen med huvudområdena folkhälsovetenskap och medicinsk teknik. För övriga 
huvudområden används översättningen Degree of Master of Medical Science (120 credits) för medicine 
magisterexamen. 
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4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 

Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 
högskolepoäng (hp) varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå. 
Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 60 högskolepoäng 
tillhöra något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicin, 
folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk teknik, omvårdnad eller sexuell 
och reproduktiv hälsa. 

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, 
yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk 
examen. 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 
högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet arbetsterapi, 
biomedicin, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk teknik, omvårdnad 
eller sexuell och reproduktiv hälsa. 

Examensarbetet kan ersättas av ett examensarbete om minst 15 hp om 
studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om 
minst 15 hp inom det huvudområde som examen avser och detta arbete 
också ska ingå i aktuell examen. 

 


