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Beskrivning

Den lokala examensordningen klargör vilka lokala regler som gäller för examen som utfärdas vid
Umeå universitet.

2. Bakgrund
Nationella bestämmelser om examina återfinns i högskolelagen (1992:1434) och i
högskoleförordningen (1993:100). Av högskoleförordningens bilaga 2 (examensordning) framgår
vilka examina som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och vilka krav som
ska uppfyllas för respektive examen (examensbeskrivning).
Av Universitetskanslersämbetets och Umeå universitets hemsidor framgår vilka examina som
Umeå universitet har rätt att utfärda.

3. Allmänt om examen vid Umeå universitet
I en examen som utfärdas vid Umeå universitet:





ska minst en av de ingående kurserna examinerats med godkänt resultat vid Umeå
universitet
kan endast kurs som är på lägst grundnivå ingå
får den sammanlagda poängsumman som krävs för examen enbart grundas på kurser som
innehållsmässigt inte överlappar varandra
ska huvudområdet och inriktningen vara fastställda vid Umeå universitet

4. Examina vid Umeå universitet
4.1. Generella examina på grund- och avancerad nivå
4.1.1.

Högskoleexamen (grundnivå)

Enligt högskoleförordningens examensbeskrivning uppnås högskoleexamen efter att studenten
fullgjort kursfordringar om 120 hp med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.
Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.
För högskoleexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i högskoleförordningens examensbeskrivning.
För att erhålla högskoleexamen vid Umeå universitet krävs följande:


Avslutade kurser om 120 hp.



Inom de avslutade kurserna ska minst 60 hp tillhöra det huvudområde examen avser
varav minst 7,5 hp ska utgöras av ett examensarbete. I särskilda fall, exempelvis inom viss
yrkesinriktad utbildning, kan regeln om 60 hp inom huvudområdet för utbildningen
frångås.



Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar (se avsnitt 5).

Vid Umeå universitet är det inte tillåtet att i en lokal examensbeskrivning för en högskoleexamen
ställa krav på en kurs på avancerad nivå.
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Kandidatexamen (grundnivå)

Enligt högskoleförordningens examensbeskrivning uppnås kandidatexamen efter att studenten
fullgjort kursfordringar om 180 hp med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav
minst 90 hp med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen. Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.
För kandidatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i högskoleförordningens examensbeskrivning.
För att erhålla kandidatexamen vid Umeå universitet krävs följande:


Avslutade kurser om 180 hp.



Inom de avslutade kurserna ska minst 90 hp tillhöra det huvudområde examen avser. Av
dessa ska minst 30 hp ligga på kandidatexamensnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett
examensarbete. Med kandidatexamensnivå avses kurs som har minst 60 hp inom ett och
samma huvudområde eller minst två års sammanlagda studier som förkunskapskrav.



Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar (se avsnitt 5).

Vid Umeå universitet är det inte tillåtet att i en lokal examensbeskrivning för en kandidatexamen
ställa krav på en kurs på avancerad nivå.

4.1.3.

Magisterexamen (avancerad nivå)

Enligt högskoleförordningens examensbeskrivning uppnås magisterexamen efter att studenten
fullgjort kursfordringar om 60 hp med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav
minst 30 hp med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.
Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hp 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 enligt 7 kap. 28 § andra
stycket högskoleförordningen på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.
För magisterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i högskoleförordningens examensbeskrivning.
För att erhålla magisterexamen vid Umeå universitet krävs följande:
Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller
motsvarande utländsk examen samt:


Avslutade kurser om 60 hp varav minst 45 hp på avancerad nivå.



Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp tillhöra det huvudområde
examen avser varav minst 15 hp ska utgöras av ett examensarbete.



Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar (se avsnitt 5).

I magisterexamen får inte kurser från den behörighetsgivande examen ingå. Undantag från den
regeln kan göras i följande fall:


Om den behörighetsgivande examen omfattar mer än 180 hp kan det vara möjligt att
tillgodoräkna kurser i den utsträckning som den behörighetsgivande examen överstiger
180 hp. Detta gäller endast kurser som utifrån den lokala examensbeskrivningen är
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relevanta för berörd magisterexamen. Examensarbetet kan tillgodoräknas endast till den
del det överstiger 15 hp i den behörighetsgivande examen.


För kurs som enligt den lokala examensbeskrivningen krävs för berörd magisterexamen
och därför bedöms ha särskild betydelse för magisterexamen i en omfattning av högst
15 hp.
Med krav på kurs av särskild betydelse avses något av följande fall:
1. Kursen finns angiven i lokala examensbeskrivningen för aktuell examen.
2. Att det inom ramen för Umeå universitets kursutbud inte är möjligt att läsa ytterligare
kurser för erhållande av aktuell examen.

Möjligheten att tillgodoräkna kurser från den behörighetsgivande examen bedöms i varje enskilt
fall.

4.1.4.

Masterexamen (avancerad nivå)

Enligt högskoleförordningens examensbeskrivning uppnås masterexamen efter att studenten
fullgjort kursfordringar om 120 hp med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav
minst 60 hp med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.
Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet
får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan har fullgjort ett självständigt
arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande
från utländsk utbildning.
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 enligt 7 kap. 28 § andra
stycket högskoleförordningen på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.
För masterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i högskoleförordningens examensbeskrivning.
För att erhålla masterexamen vid Umeå universitet krävs följande:
Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller
motsvarande utländsk examen samt:


Avslutade kurser om 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå.



Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 60 hp tillhöra det huvudområde
examen avser varav minst 30 hp ska utgöras av ett examensarbete. 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.



Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar (se avsnitt 5).

I masterexamen får inte kurser från den behörighetsgivande examen ingå. Undantag från den
regeln kan göras i följande fall:


Om den behörighetsgivande examen omfattar mer än 180 hp kan det vara möjligt att
tillgodoräkna kurser i den utsträckning som den behörighetsgivande examen överstiger
180 hp. Detta gäller endast kurser som utifrån den lokala examensbeskrivningen är
relevanta för berörd masterexamen. Examensarbetet kan tillgodoräknas endast till den del
det överstiger 15 hp i den behörighetsgivande examen.
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För kurs som enligt den lokala examensbeskrivningen krävs för berörd masterexamen och
därför bedöms ha särskild betydelse för masterexamen i en omfattning av högst 15 hp.
Med krav på kurs av särskild betydelse avses något av följande fall:
1. Kursen finns angiven i lokala examensbeskrivningen för aktuell examen.
2. Att det inom ramen för Umeå universitets kursutbud inte är möjligt att läsa ytterligare
kurser för erhållande av aktuell examen.

Möjligheten att tillgodoräkna kurser från den behörighetsgivande examen bedöms i varje enskilt
fall.

4.1.5.

Examensbenämningar för generella examina

För alla generella examina vid Umeå universitet, med undantag för högskoleexamen, ska förled
alltid användas. De förled som används vid Umeå universitet är ekonomie, farmacie, filosofie,
medicine, naturvetenskaplig, odontologie, politices, teknologie eller teologie.
Vid Umeå universitet används inte efterled för generella examina.
Huvudområde och eventuell inriktning anges i examensbeviset i direkt anslutning till
examensbenämningen.
Information om vilka examensbenämningar som förekommer vid Umeå universitet framgår av
respektive lokal examensbeskrivning (se avsnitt 5).

4.1.6.

Huvudområde

Huvudområden för högskole-, kandidat-, magister- respektive masterexamen fastställs av rektor.
Även om inte huvudområde fastställts för högskoleexamen kan sådan utfärdas inom alla
huvudområden som har fastställts för kandidatexamen. Motsvarande gäller för magisterexamen
om huvudområde har fastställts för masterexamen.
Information om vilka huvudområden som är fastställda för generella examina vid Umeå
universitet finns på universitetets hemsida.

4.1.7.

Flera generella examina

För högskole-, kandidat-, magister- samt masterexamen kan två eller flera examina för samma
generella examen utfärdas vid Umeå universitet om studenten uppfyller kravet för nytt förled,
huvudområde eller ny inriktning.

4.2. Konstnärliga examina på grund- och avancerad nivå
4.2.1.

Konstnärlig högskoleexamen (grundnivå)

Enligt högskoleförordningens examensbeskrivning uppnås konstnärlig högskoleexamen efter att
studenten fullgjort kursfordringar om 120 hp med viss inriktning som varje högskola själv
bestämmer. Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.
För konstnärlig högskoleexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i högskoleförordningens
examensbeskrivning.
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För att erhålla konstnärlig högskoleexamen vid Umeå universitet krävs följande:


Avslutade kurser om 120 hp.



Inom huvudområdet ska ett examensarbete om minst 7,5 hp ingå.



Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar (se avsnitt 5).

Vid Umeå universitet är det inte tillåtet att i en lokal examensbeskrivning för en konstnärlig
högskoleexamen ställa krav på en kurs på avancerad nivå.

4.2.2.

Konstnärlig kandidatexamen (grundnivå)

Enligt högskoleförordningens examensbeskrivning uppnås konstnärlig kandidatexamen efter att
studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp med viss inriktning som varje högskola själv
bestämmer. Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.
För konstnärlig kandidatexamen med en viss inriktning ska också gälla de preciserade krav som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i högskoleförordningens
examensbeskrivning.
För att erhålla konstnärlig kandidatexamen vid Umeå universitet krävs följande:


Avslutade kurser om 180 hp.



Inom huvudområdet ska ett examensarbete om minst 15 hp ingå.



Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar (se avsnitt 5).

Vid Umeå universitet är det inte tillåtet att i en lokal examensbeskrivning för en konstnärlig
kandidatexamen ställa krav på en kurs på avancerad nivå.

4.2.3.

Konstnärlig magisterexamen (avancerad nivå)

Enligt högskoleförordningens examensbeskrivning uppnås konstnärlig magisterexamen efter att
studenten fullgjort kursfordringar om 60 hp med viss inriktning som varje högskola själv
bestämmer. Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hp 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 enligt 7 kapitlet 28 §
andra stycket högskoleförordningen på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.
För konstnärlig magisterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i högskoleförordningens
examensbeskrivning.
För att erhålla konstnärlig magisterexamen vid Umeå universitet krävs följande:
Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller
motsvarande utländsk examen samt:


Avslutade kurser om 60 hp varav minst 45 hp på avancerad nivå.



Inom huvudområdet ska ett examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå ingå.



Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar (se avsnitt 5).
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I konstnärlig magisterexamen får inte kurser från den behörighetsgivande examen ingå. Undantag
från den regeln kan göras i följande fall:


Om den behörighetsgivande examen omfattar mer än 180 hp kan det vara möjligt att
tillgodoräkna kurser i den utsträckning som den behörighetsgivande examen överstiger
180 hp. Detta gäller endast kurser som utifrån den lokala examensbeskrivningen är
relevanta för berörd magisterexamen. Examensarbetet kan tillgodoräknas endast till den
del det överstiger 15 hp i den behörighetsgivande examen.



För kurs som enligt den lokala examensbeskrivningen krävs för berörd magisterexamen
och därför bedöms ha särskild betydelse för magisterexamen i en omfattning av högst 15
hp.
Med krav på kurs av särskild betydelse avses något av följande fall:
1. Kursen finns angiven i lokala examensbeskrivningen för aktuell examen.
2. Att det inom ramen för Umeå universitets kursutbud inte är möjligt att läsa ytterligare
kurser för erhållande av aktuell examen.

Möjligheten att tillgodoräkna kurser från den behörighetsgivande examen bedöms i varje enskilt
fall.

4.2.4.

Konstnärlig masterexamen (avancerad nivå)

Enligt högskoleförordningens examensbeskrivning uppnås konstnärlig masterexamen efter att
studenten fullgjort kursfordringar om 120 hp med viss inriktning som varje högskola själv
bestämmer. Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet
får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan har fullgjort ett självständigt
arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande
från utländsk utbildning.
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 enligt 7 kapitlet 28 §
andra stycket högskoleförordningen på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.
För konstnärlig masterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i högskoleförordningens
examensbeskrivning.
För att erhålla konstnärlig masterexamen vid Umeå universitet krävs följande:
Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller
motsvarande utländsk examen samt:


Avslutade kurser om 120 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå.



Inom huvudområdet ska ett examensarbete om minst 30 hp på avancerad nivå ingå.
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.



Vad som i övrigt bestämts av Umeå universitet och som framgår av lokala examensbeskrivningar (se avsnitt 5).

I konstnärlig masterexamen får inte kurser från den behörighetsgivande examen ingå. Undantag
från den regeln kan göras i följande fall:


Om den behörighetsgivande examen omfattar mer än 180 hp kan det vara möjligt att
tillgodoräkna kurser i den utsträckning som den behörighetsgivande examen överstiger
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180 hp. Detta gäller endast kurser som utifrån den lokala examensbeskrivningen är
relevanta för berörd masterexamen. Examensarbetet kan tillgodoräknas endast till den del
det överstiger 15 hp i den behörighetsgivande examen.


För kurs som enligt den lokala examensbeskrivningen krävs för berörd masterexamen och
därför bedöms ha särskild betydelse för masterexamen i en omfattning av högst 15 hp.
Med krav på kurs av särskild betydelse avses något av följande fall:
1. Kursen finns angiven i lokala examensbeskrivningen för aktuell examen.
2. Att det inom ramen för Umeå universitets kursutbud inte är möjligt att läsa ytterligare
kurser för erhållande av aktuell examen.

Möjligheten att tillgodoräkna kurser från den behörighetsgivande examen bedöms i varje enskilt
fall.

4.2.5.

Examensbenämningar för konstnärliga examina

Vid Umeå universitet används inte för- och efterled för konstnärliga examina.
Huvudområde och eventuell inriktning anges i examensbeviset i direkt anslutning till
examensbenämningen.
Information om vilka examensbenämningar som förekommer vid Umeå universitet framgår av
respektive lokal examensbeskrivning (se avsnitt 5).

4.2.6.

Huvudområde

Huvudområden för konstnärlig högskole-, kandidat-, magister- respektive masterexamen fastställs
av rektor.
Även om inte huvudområde fastställts för konstnärlig högskoleexamen kan sådan utfärdas inom
alla huvudområden som har fastställts för konstnärlig kandidatexamen. Motsvarande gäller för
konstnärlig magisterexamen om huvudområde har fastställts för konstnärlig masterexamen.
Information om vilka huvudområden som är fastställda för konstnärliga examina vid Umeå
universitet finns på universitetets hemsida.

4.2.7.

Flera konstnärliga examina

För konstnärlig högskole-, kandidat-, magister- samt masterexamen kan två eller flera examina för
samma konstnärliga examen utfärdas vid Umeå universitet om studenten uppfyller kravet för nytt
huvudområde eller ny inriktning.

4.3. Yrkesexamina
4.3.1.

Grundnivå

En yrkesexamen på grundnivå uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar och uppfyller de
övriga krav som redovisas i respektive examensbeskrivning i högskoleförordningens
examensordning.
För respektive examen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer
inom ramen för kraven i högskoleförordningens examensbeskrivning. De preciserade krav som
Umeå universitet bestämt framgår av den lokala examensbeskrivningen (se avsnitt 5) för
respektive yrkesexamen.
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Vid Umeå universitet är det inte tillåtet att i en lokal examensbeskrivning för en yrkesexamen som
omfattar högst 180 hp kräva att det ska ingå en kurs på avancerad nivå. 1 För yrkesexamen på
grundnivå som överskrider 180 hp gäller däremot att det kan ställas krav på kurser på avancerad
nivå motsvarande de antal hp som överstiger 180.

4.3.2.

Avancerad nivå

En yrkesexamen på avancerad nivå uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar och
uppfyller de övriga krav som redovisas i respektive examensbeskrivning i högskoleförordningens
examensordning.
För respektive examen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer
inom ramen för kraven i högskoleförordningens examensbeskrivning. De preciserade krav som
Umeå universitet bestämt framgår av den lokala examensbeskrivningen (se avsnitt 5) för
respektive yrkesexamen.
Yrkesexamen på avancerad nivå ska innehålla kurser på avancerad nivå. Vid Umeå universitet
krävs att examensarbetet samt ytterligare kurser om minst 15 hp är på avancerad nivå för att
examen ska kunna utfärdas. Utöver detta kan fler högskolepoäng på avancerad nivå krävas för en
enskild examen. Det framgår i sådana fall av den lokala examensbeskrivningen för respektive
examen (se avsnitt 5).

4.3.3.

Examensbenämningar för yrkesexamina

Vid Umeå universitet används inte för- och efterled för yrkesexamina.
Eventuell inriktning anges i examensbeviset i direkt anslutning till examensbenämningen.
Information om vilka examensbenämningar som förekommer vid Umeå universitet framgår av
respektive lokal examensbeskrivning (se avsnitt 5).

4.3.4.

Flera yrkesexamina

I de fall där en yrkesexamen utfärdas med olika inriktningar kan två eller flera examina för samma
yrkesexamen utfärdas vid Umeå universitet om studenten uppfyller kravet för en ny inriktning.
För lärarexamen innebär begreppet ny inriktning att studenten ska uppfylla kravet för en ny
skolform för att kunna få två eller flera examina.
För civilingenjörsexamen och sjukhusfysikerexamen gäller dock följande: under förutsättning att
examensfordringarna är uppfyllda kan en civilingenjörsexamen eller sjukhusfysikerexamen på
avancerad nivå utfärdas till sökanden som redan erhållit en sådan examen enligt äldre
bestämmelser, trots att examensbenämningen är densamma i båda bevisen.

4.4. Examina på forskarnivå
4.4.1.

Licentiatexamen

Enligt högskoleförordningens examensbeskrivning uppnås licentiatexamen antingen efter att
doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 hp inom ett ämne för utbildning på forskarnivå,
eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 hp av en utbildning som ska avslutas med
doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan. För
licentiatexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 hp godkänd.
För licentiatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i högskoleförordningens examensbeskrivning.
Enligt rektorsbeslut 2015-12-15 (dnr FS 3.1.5-1942-15) får Lärarhögskolan göra undantag från denna regel. I
kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt, 125 % eller 150 % studietakt, får kurser på avancerad nivå
krävas av studenter som erhåller lärarexamen på grundnivå.
1
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De preciserade krav som Umeå universitet bestämt framgår av den lokala examensbeskrivningen
(se avsnitt 5).

4.4.2.

Doktorsexamen

Enligt högskoleförordningens examensbeskrivning uppnås doktorsexamen efter att doktoranden
fullgjort en utbildning om 240 hp inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. För doktorsexamen
ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 hp
godkänd.
För doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i högskoleförordningens examensbeskrivning.
De preciserade krav som Umeå universitet bestämt framgår av den lokala examensbeskrivningen
(se avsnitt 5).

4.4.3.

Examensbenämningar för examina på forskarnivå

Vid Umeå universitet ska förled användas för examina på forskarnivå. De förled som används vid
Umeå universitet är ekonomie, filosofie, juris, medicine, odontologie, teknologie eller teologie.
Vid Umeå universitet används inte efterled för examina på forskarnivå.
Forskarutbildningsämne och eventuell inriktning anges i examensbeviset i direkt anslutning till
examensbenämningen.
Information om vilka examensbenämningar som förekommer vid Umeå universitet framgår av
respektive lokal examensbeskrivning (se avsnitt 5).

4.4.4.

Ämnen för utbildning på forskarnivå

Ämnen för utbildning på forskarnivå fastställs av rektor.

4.4.5.

Flera examina på forskarnivå

För licentiat- och doktorsexamen kan två eller flera examina för samma examen utfärdas vid Umeå
universitet om doktoranden uppfyller kravet för nytt förled eller nytt ämne för utbildning på
forskarnivå.

4.5. Översättning av examensbenämningar
Enligt högskoleförordningens examensordning ska en översättning av examensbenämningen
återspegla utbildningens omfattning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå
examen avläggs.
Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om översättningen av examen till
engelska. Universitetet beslutar om översättning av de för- och efterled som används.
Information om vilka svenska examensbenämningar som används vid Umeå universitet och
översättningen av dem till engelska framgår av den lokala examensbeskrivningen för respektive
examen (se avsnitt 5).

5. Lokala examensbeskrivningar
För alla examina anges följande i högskoleförordningens examensordning: omfattning, mål och
självständigt arbete, alternativt vetenskaplig avhandling/uppsats, samt vad som i övrigt krävs för
att uppnå examen. Alla examensbeskrivningar följer en gemensam struktur. Beskrivningarna visar
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vilken kunskaps- och kompetensnivå studenten ska ha uppnått för att kunna få respektive examen.
De är också formulerade så att de är användbara för kvalitetssäkring av utbildningen.
Av högskoleförordningens examensordning framgår att lärosätena för varje examen får ange mer
preciserade krav för examina utöver dem som föreskrivs i högskoleförordningens examensordning.
Sådana krav kan t.ex. uttrycka vad som krävs för att erhålla en kandidatexamen med en viss
inriktning. Vid Umeå universitet regleras detta i lokala examensbeskrivningar.
För varje examensbenämning vid Umeå universitet ska det finnas en lokal examensbeskrivning
som visar vilka krav som ställs för en viss examen. Föreligger krav på specifika, obligatoriska
kurser för en yrkesexamen eller generell/konstnärlig examen med inriktning vid Umeå universitet,
ska dessa kurser anges i den lokala examensbeskrivningen för respektive examen.2
Umeå universitets lokala examensbeskrivningar följer en gemensam struktur enligt de mallar som
Studentcentrum tillhandahåller.
Umeå universitets lokala examensbeskrivningar publiceras på universitetets hemsida.
De lokala examensbeskrivningarna är övergripande styrdokument som ska:


vägleda institutioner och nämnder i planering av kursutbud och utbildningsprogram



vägleda studenterna i deras val av kurser



ligga till grund för universitetets bedömning av om ett examensbevis kan utfärdas eller
inte

Det är den lokala examensbeskrivning som gäller vid den tidpunkt när studenten ansöker om
examen som avgör om examensbevis kan utfärdas eller inte. Eventuella övergångsbestämmelser
anges i den lokala examensbeskrivningen för aktuell examen.

6. Examensbevis
Av högskoleförordningen framgår att student som uppfyller fordringarna för examen ska på
begäran få examensbevis av högskolan.
Om beviset ska avse utbildning vid mer än en högskola, ska beviset 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. Överlåtelse av examensutfärdande till annat lärosäte bedöms och beslutas i
varje enskilt fall av Umeå universitet.
Om kurser är sammanförda till program som leder till en viss examen ska samma examensbevis
kunna erhållas oavsett om studenten läst kurserna som en del av ett program eller som fristående
kurs.
Examensbevis utfärdas normalt inom 60 dagar från det att komplett ansökan inkommit till Umeå
universitet.
Examensbeviset utfärdas på svenska och engelska.
Från och med 18 december 2018 utfärdas endast digitala examensbevis vid Umeå universitet.
Examen i pappersform som har utfärdats tidigare kommer inte att utfärdas på nytt i digital form.

2

Denna regel berör inte lokala examensbeskrivningar fastställda innan denna lokala examensordning börjar gälla.
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I alla examensbevis som utfärdas vid Umeå universitet ska följande anges:


namn och svenskt personnummer alternativt annat identifikationsnummer registrerat i
Ladok om svenskt personnummer saknas



en examens benämning



beslutsdatum (examensdatum)



på vilken nivå examen avläggs



om examen ingår i en gemensam examen som avses i 1 kap. 17 § högskolelagen



vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå



vid vilken högskola som kurser, eller motsvarande del av en utbildning på forskarnivå,
enligt föregående punkt har genomgåtts



datum för avslutade studier

Därutöver ska följande anges för examina på grund- och avancerad nivå:


eventuellt huvudområde och/eller eventuell inriktning



kursernas poängomfattning, betyg och datum för betyg samt i förekommande fall tidigare
utbildning eller verksamhet som tillgodoräknats som del av examen. Inget betyg anges i
samband med tillgodoräknande.

Därutöver ska följande anges för examina på forskarnivå:


fakultet



forskarutbildningsämne



kursernas poängomfattning och betyg



avhandlingens titel och betyg

Rätt till nytt original av examensbevis för en tidigare utfärdad examen vid Umeå universitet har
den som har erhållit fingerade personuppgifter eller har ändrad könstillhörighet. För detta krävs
intyg om förändringen från Skatteverket.

7.

Bilagor till examensbevis

Till examensbeviset fogas en bilaga (Diploma Supplement) på engelska som beskriver utbildningen
och dess plats i utbildningssystemet. Universitets- och högskolerådet får meddela närmare
föreskrifter om vad bilagan ska innehålla.
Diploma Supplement för examina inom grundläggande utbildning (grund- och avancerad nivå)
infördes vid svenska universitet och högskolor 1 januari 2003. Diploma Supplement för examen på
forskarnivå infördes 1 juli 2007. Vid Umeå universitet utfärdas inte Diploma Supplement
retroaktivt.
För yrkeslärarexamen ska det till examensbeviset fogas 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.
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8. Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelser till äldre regler i högskoleförordningen återfinns i anslutning till
högskoleförordningen.
För den student som har påbörjat sina studier före 1 juli 2007 är det möjligt vid Umeå universitet
att ansöka om examen enligt 1993 års examensbestämmelser efter utgången av juni 2015 om alla i
examen ingående kurser är slutförda dessförinnan.
För en lärarexamen enligt äldre bestämmelser gäller andra övergångsbestämmelser som återfinns i
andra författningar som reglerar examen.
Det är den lokala examensbeskrivning som gäller vid den tidpunkt när studenten ansöker om
examen som avgör om examensbevis kan utfärdas eller inte. Eventuella övergångsbestämmelser
anges i den lokala examensbeskrivningen för aktuell examen.

9.

Möjligheten att överklaga

Avslag på en students begäran om examensbevis kan överklagas. En student som inte fått begärt
examensbevis ska i beslutet upplysas om möjligheten att överklaga beslutet samt hur
överklagandet ska gå till. Informationen om hur överklagandet ska gå till ska innehålla följande:
Överklagandet ska göras skriftligt. Det ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan men
skickas till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå. Överklagan ska ha kommit in till
universitetet inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet. Vidare ska studenten
ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

