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Inledning 

En nationell examensordning med centrala bestämmelser om examen återfinns i Högskole- 

förordningen (HF 1993:100, kap. 6, och bil.2). Där anges vilka examina som får avläggas inom 

utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt vilka krav som ska uppfyllas för 

respektive examen. 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. 

Universitetskanslersämbetet beslutar 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 examens-

ordning och lokala examensbeskrivningar. Föreliggande dokument, Lokal examensordning, 

beslutas vid Högskolan i Gävle av högskolestyrelsen och ersätter tidigare version beslutad av 

högskolestyrelsen 2015-06-04 dnr HIG-STYR 2015/63.  

 

Högskolan i Gävle använder lokala examensbeskrivningar i de fall det förekommer lokalt 

preciserade krav för vissa examina, huvudområden och inriktningar. Lokala examensbeskrivningar 

beslutas av Utbildnings- och forskningsnämnden. En översikt över examenstillstånd med 

respektive kravkälla vid Högskolan i Gävle finns i bilaga 1. 

För övriga examina hänvisas till den nationella examensordningen i högskoleförordningens  

bilaga 2 (HF1993:100). 

 

 

Denna lokala examensordning gäller från beslutsdatum. 
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Lokala 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. 

Högskolan kan fatta beslut om att ett huvudområde, med tillhörande examensrätt, ska inrättas  

eller upphöra. Student som har påbörjat utbildning före beslutsdatum om huvudområdes 

upphörande har rätt att under en övergångsperiod ta ut examen med detta huvudområde.  

Detaljer för detta regleras i dokumentet Vägledning för rättssäker uppföljning vid beslut om 

avveckling HIG-STYR 2021/43. 

 

2. Examensbenämning 

En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i denna examensordning 

och i förekommande fall ett för- eller efterled eller både och. Högskolan i Gävle följer SUHF:s 

rekommendationer REK 2010-2. 

Högskolan bestämmer vilka för- eller efterled som ska användas. För vissa examina skall, enligt 

vad som framgår av examensbeskrivningarna, Högskolan bestämma en inriktning (HF 1993:100, 

Bilaga 2). Vid Högskolan i Gävle anges generella examina med ett förled, en examensbenämning 

och ett efterled som anger huvudområde. För att inriktning ska anges i examensbevis för generell 

examen krävs beslut av Utbildnings- och forskningsnämnden. Vid Högskolan i Gävle används inte 

för-och efterled för yrkesexamina. I den nationella examensordningen finns det bestämmelser om 

examensbenämningar. Översättning av examensbenämningar regleras av Universitetskanslers-

ämbetet, UKÄ. 

 

2.1. Inriktning 

Med inriktning avses här en ytterligare precisering av en examen. Om en examen på grundnivå 

eller avancerad nivå utfärdas med en speciell inriktning ska det framgå av examensbeviset. 

Efter beslut av Utbildnings- och forskarnämnden får viss inriktning anges i textdel efter examens-

benämning och uttrycks enligt följande modell: ”Förled examensbenämning med huvudområdet Xx 

Inriktning: Xx”. Eventuell inriktning för yrkesexamen anges i direkt anslutning till bevisbenämning. 

 

3. Yrkesexamen 

För yrkesexamen krävs att studierna följt aktuell utbildningsplan eller fått motsvarande studier 

tillgodoräknade. Lärarexamina regleras i separata förordningstexter och berörs inte av detta. 
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4. Examensbeskrivningar 

För de examina där lokalt preciserade krav förekommer använder Högskolan i Gävle lokala 

examensbeskrivningar. Lokala examensbeskrivningar infördes 4 juni 2015. Beslut om lokala 

examensbeskrivningar fattas av Utbildnings- och forskningsnämnden. För förleden Ekonomie, 

Medicine eller Teknologie föreligger preciserade krav på ämnesstudier. Preciserade krav föreligger 

även för att inriktning ska anges i examensbenämningens textdel. Den som uppfyller fordringarna 

för kandidat-, magister- eller masterexamen utan de särskilda kraven får förledet Filosofie, utan 

efterföljande textdel. Vid Högskolan i Gävle granskas examensansökningar mot de examenskrav 

som var giltiga vid studiernas början. Se dock punkt 11 om övergångsbestämmelser gällande  

äldre studier. 

 

5. Tillgodoräknande 

• Beslut om tillgodoräknande av en tidigare utbildning eller verksamhet regleras i 

dokumentet Handläggningsordning för tillgodoräknande, HIG-STYR 2018/119. 

• Kurs som i sin helhet har tillgodoräknats redovisas i examensbevis utan angivande av 

betyg. 

• Kurs/-er läst/-a vid utländskt lärosäte ska tillgodoräknas innan den/de kan ingå i examen 

från Högskolan i Gävle 

 

 

6. Kurs på annan nivå 

• Kurser på avancerad nivå kan ingå i examen på grundnivå.  

• I examen på avancerad nivå får kurser på grundnivå ingå med högst 15 hp i en 

magisterexamen respektive 30 hp i en masterexamen. Undantag gäller för de skärpta  

krav som anges i lokala examensbeskrivningar för vissa huvudområden. 

 

 

7. Överlappning 

Kurser vars innehåll i sin helhet överlappar får inte samtidigt läggas till grund för examen.  

Om kursernas innehåll endast delvis överlappar kan de samtidigt ingå i examen, förutsatt att 

avdrag görs motsvarande överlappningens omfattning i hp. Föreskrift om överlappning ska  

anges i berörda kursplaner.  
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8. Examensbevis 

Student som uppfyller fordringarna för examen eller kurs ska på begäran få examensbevis av 

högskolan (HF 6:9, 20). Ansökan görs företrädesvis digitalt via Studentladok (www.student.ladok.se).  

I examensbeviset ska högskolan ange examensbenämningen, vilken nivå examen avläggs på, 

vilka kurser som ingår i examen, kursernas poängtal och betyg, datum för betyg samt eventuella 

tillgodoräknanden. Samtliga examina omfattar sedan 1 juli 2007 ett exakt antal högskolepoäng.  

En kurs med överskjutande högskolepoäng får medtas i examen om kursen är nödvändig för att 

examenskraven ska uppfyllas. I fotnot anges antal högskolepoäng som överstiger totalsumman. 

Bevis från Högskolan i Gävle utfärdas på uppdrag av rektor. All text på examensbevis anges på 

svenska och engelska.  

 

Till examensbeviset fogas en bilaga (Diploma Supplement) som på engelska beskriver utbildningen 

och dess plats i utbildningssystemet. Universitets- och högskolerådet meddelar närmare före-

skrifter om vad bilagan ska innehålla (HF 6:10). Diploma Supplement utfärdas inte retroaktivt. 

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). För samtliga examina gäller att 

minst en av de i examen ingående kurserna ska ha examinerats med godkänt resultat vid 

Högskolan i Gävle. Om så inte är fallet hänvisas studenten att söka examensbevis från det lärosäte 

där utbildningen slutförts. Sedan 2019-01-01 förses examensbevis från Högskolan i Gävle med 

elektronisk signatur och distribueras via e-post. 

 

9. Forskarexamina 

Fullgjord forskarutbildning enligt allmän och individuell studieplan avslutas med licentiatexamen 

respektive doktorsexamen. Licentiatexamen kan även tas ut som etappexamen under utbildning 

som forskarstuderanden avser att avsluta med doktorsexamen.  

En forskarstuderande ska ange önskad examensbenämning med för- och efterled i individuell 

studieplan som en del i planeringen av den enskildes forskarutbildning. Examensbenämning med 

för- och efterled dokumenteras i betygsnämndens protokoll. Detaljerade examenskrav anges i 

lokala examensbeskrivningar.1 
 

 

 

1 6 kap. 4-5 §§ HF samt bilaga 2, och Lokala examensbeskrivningar vid Högskolan i Gävle  
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Högskolan i Gävle använder följande förled i doktorsexamen och licentiatexamen. 

Forskningsämnesområde 4 Examensbenämning 
- huvudregel och alternativ 

Naturvetenskap  Filosofie 

Teknik  Teknologie alt. Filosofie 

Medicin och hälsovetenskap  Medicine alt. Filosofie 

Samhällsvetenskap 

- Rättsvetenskap/juridik 

- Företagsekonomi och nationalekonomi 

- Övriga samhällsvetenskapliga ämnen 

 

- Juris alt. Filosofie 

- Ekonomie alt. Filosofie 

- Filosofie 

Humaniora Filosofie 
4 Statistiska centralbyrån/Universitetskanslersämbetet: Standard för svensk indelning  
av forskningsämnen 2011 (uppdaterad augusti 2016) 
 

 

10. Överklagande 

Avslag på ansökan om examensbevis kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan 

(HF 1993:100, kap.12§2). 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. 

 

11. Övergångsbestämmelser gällande äldre studier 

Enligt förordning 2006:1053 (punkt 5 i övergångsbestämmelserna) gäller att den som före den 

1 juli 2007 har påbörjat en utbildning enligt de äldre bestämmelserna i HF 1993:100, bil.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. Från och med 2020-01-01 

kommer Högskolan i Gävle inte längre att utfärda examina enligt de äldre bestämmelserna.  

(HIG-STYR 2019/113). Lärarexamina enligt äldre bestämmelser regleras i förordningstexter  

och berörs inte av detta.  
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Bilaga 1. 

Examenstillstånd vid Högskolan i Gävle 

 

Examina på grundnivå Generell 
examen 

Yrkesexamen Examenskrav 
i HF 

Examenskrav i lokal 
examensbeskrivning 

Högskoleexamen x  x  
Kandidatexamen x   x 
Förskollärarexamen  x x  
Högskoleingenjörsexamen  x  x 
Sjuksköterskeexamen  x x  
Socionomexamen  x x  

 
 
 

Examina på avancerad nivå Generell 
examen 

Yrkesexamen Examenskrav 
i HF 

Examenskrav i lokal 
examensbeskrivning 

Magisterexamen x   x 
Masterexamen x   x 
Civilingenjörsexamen  x  x 
Specialistsjuksköterskeexamen  x  x 

 
 
 
 

Examina på grundnivå 
eller avancerad nivå 

Examenskrav i HF Examenskrav i lokal examensbeskrivning 

Olika äldre lärarexamina SFS 2011:689  
Grundlärarexamen x  
Grundlärarexamen 75hp SFS 2021:1336  
Ämneslärarexamen x  
Ämneslärarexamen 60hp SFS 2021:1336  

 
 
 
 

Examina på forskarnivå Examenskrav i HF Examenskrav i lokal examensbeskrivning 

Licentiatexamen  x 
Doktorsexamen  x 
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