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2

Lokal examensordning för Högskolan i Halmstad
Fastställd i utbildningsnämnden 2007-02-28/2007-03-01. Gäller fr o m 2007-07-01

1 Allmänt
Bestämmelser om examina återfinns i högskoleförordningen (HF) (SFS 1993:100 med senare ändringar). Inom grundläggande högskoleutbildning får avläggas endast de examina
som anges i de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (examensordningen).
Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis av högskolan .
Till examensbeviset skall det bifogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i
utbildningssystemet. Bilagan, som benämns Diploma Supplement, är skriven på engelska
och bifogas alla examensbevis som utfärdas fr o m 2003-01-01.
Om beviset skall avse utbildning vid mer än en högskola, skall beviset utfärdas av den
högskola där studenten senast har slutfört sin utbildning, om inte de berörda högskolorna i
det enskilda fallet har kommit överens om något annat.
Högskoleförordningens bestämmelser har kompletterats genom lokala beslut av utbildningsnämnden (UN).

2 Generella examina
Generella examina är magisterexamen, kandidatexamen och högskoleexamen.

2.1

Magisterexamen

2.1.1

Magisterexamen med ämnesdjup

Magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 160 poäng varav minst 80 poäng i ett huvudämne. Inom huvudämnet krävs fördjupade
studier på 80-poängsnivån varav ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om
vardera minst 10 poäng.
Huvudämnen i magisterexamen framgår av bilaga 1.
Följande examensbenämningar med engelsk översättning gäller:
Degree of …
Ekonomie magisterexamen

Master of Science in Business and
Economics

Filosofie magisterexamen (med
humanistiskt huvudämne)

Master of Arts

Filosofie magisterexamen (med
samhällsvetenskapligt huvudämne)

Master of Social Science

Filosofie magisterexamen (med
naturvetenskapligt huvudämne)

Master of Science

Filosofie magisterexamen med
huvudämnet omvårdnad

Master of Science in Nursing

Politices magisterexamen

Master of Political Sciences

Teknologie magisterexamen

Master of Science

Ekonomie magisterexamen
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Huvudämnet i examen är företagsekonomi. Ämnesfördelningen i examen skall vara följande:
100 poäng företagsekonomi/nationalekonomi varav 80 poäng företagsekonomi och 20 poäng
nationalekonomi
40 poäng valbart inom ekonomiska ämnen eller inom ämnen med ekonomisk anknytning (t
ex informatik, juridik, statistik, ekonomisk historia)
20 poäng valfritt ämne.
Som övergångsbestämmelse gäller att för de studenter som påbörjat sin magisterutbildning
före höstterminen 1998 kan ämnet nationalekonomi ha mindre omfattning, dock lägst 10
poäng.
Politices magisterexamen
Huvudämnet i examen är statsvetenskap. Till detta krävs minst 20 poäng nationalekonomi,
minst 10 poäng statistik samt minst 10 poäng i något av följande ämnen: juridik (juridisk
översiktskurs, handelsrätt, förvaltningsrätt, EG-rätt), företagsekonomi eller arbetsvetenskap.
Dessutom ingår 40 poäng valfria ämnen.
Teknologie magisterexamen
Teknologie magisterexamen vid Högskolan i Halmstad omfattar 180 alternativt 200 poäng
och uppnås efter genomgånget magisterprogram om 60 alternativt 80 poäng.

2.1.2

Magisterexamen med ämnesbredd

För magisterexamen med ämnesbredd skall den studerande ha avlagt en examen om minst
120 poäng eller motsvarande utländsk examen. Vidare skall studenten ha fullgjort en
sammanhållen påbyggnadsutbildning som omfattar minst 40 poäng vari ingår ett
självständigt arbete om minst 10 poäng.
Följande examensbenämning med engelsk översättning gäller:
Degree of …
Magisterexamen i …

2.2

Master of …

Kandidatexamen

Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng
varav minst 60 poäng i ett huvudämne. Inom huvudämnet krävs fördjupade studier på 60poängsnivån varav ett självständigt arbete om minst 10 poäng.

Huvudämnen i kandidatexamen framgår av bilaga 1.
Följande examensbenämningar med engelsk översättning gäller:
Degree of …
Ekonomie kandidatexamen

Bachelor of Science in Business and
Economics

Filosofie kandidatexamen (med
humanistiskt huvudämne)

Bachelor of Arts

Filosofie kandidatexamen (med
samhällsvetenskapligt huvudämne)

Bachelor of Social Science

Filosofie kandidatexamen (med
naturvetenskapligt huvudämne)

Bachelor of Science

Filosofie kandidatexamen med
huvudämnet omvårdnad

Bachelor of Science in Nursing
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Teknologie kandidatexamen

Bachelor of Science

Ekonomie kandidatexamen
Huvudämnet i examen är företagsekonomi eller nationalekonomi. Ämnesfördelningen i
examen skall vara följande:
80 poäng företagsekonomi/nationalekonomi varav minst 60 poäng i ett av ämnena och minst
10 poäng i det andra ämnet
20 poäng valbart inom ekonomiska ämnen eller inom ämnen med ekonomisk anknytning (t
ex informatik, juridik, statistik, ekonomisk historia)
20 poäng valfritt ämne
För studenter på IT-ekonomprogrammet gäller följande ämnesfördelning för att få en ekonomie kandidatexamen:
60 poäng företagsekonomi
40 poäng informatik
20 poäng valfritt ämne
Även studenter som läser fristående kurser med samma ämnesfördelning som ITekonomprogrammets kan få ekonomie kandidatexamen.
Filosofie kandidatexamen
Huvudämnet skall tillhöra antingen humanistiskt-samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt område.
Teknologie kandidatexamen
För en teknologie kandidatexamen krävs ett tekniskt huvudämne samt därutöver ytterligare
minst 20 poäng inom naturvetenskapligt och/eller tekniskt område.

2.3

Högskoleexamen

Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng
varav minst 40 poäng i ett ämne, fastställt som huvudämne i kandidatexamen.
Följande examensbenämning med engelsk översättning gäller:
Högskoleexamen med inriktning mot...

University Diploma with specialization in
.....

3 Yrkesexamina
Vid Högskolan i Halmstad utfärdas följande yrkesexamina enligt de regler som fastställts i
Högskoleförordningen SFS 1993:100 med senare ändringar.
Följande examensbenämningar med engelsk översättning gäller:
Degree of …
Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i
biomekanik

Bachelor of Science in Biomechanical
Engineering

Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i
byggteknik

Bachelor of Science in Construction
Engineering

Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i
bygg- och fastighetsteknik

Bachelor of Science in Estate Engineering
and Management

Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i
datorsystemteknik

Bachelor of Science in Computer Systems
Engineering

Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i

Bachelor of Science in Electrical
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elektroteknik

Engineering

Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i
energiteknik

Bachelor of Science in Energy
Engineering

Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i
informations- och kommunikationsteknologi

Bachelor of Science in Information and
Communication Technology

Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i
maskinteknik

Bachelor of Science in Mechanical
Engineering

Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i
mekatronik

Bachelor of Science in Mechatronic
Engineering

Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i
miljöteknik

Bachelor of Science in Environmental
Management Engineering

Högskoleingenjörsexamen 120 poäng i
Bachelor of Science in Innovation
produktutveckling och innovationsledning Engineering
- Utvecklingsingenjör
Grundskollärarexamen med inriktning mot Bachelor of Education for the Compulsory
undervisning i åk 4-9
School
Gymnasielärarexamen

Master of Education for the Upper
Secondary School

Lärarexamen
förskola, förskoleklass, grundskolans
tidigare år och fritidshem

Bachelor of Education
Pre-school, Pre-school Class, Compulsory
School, earlier years and Leisure Centre
for Schoolchildren

Lärarexamen yrkesämnen

Bachelor of Education
Vocational Subjects

Lärarexamen
grundskolans senare år

Master of Education
Compulsory School, later years

Lärarexamen
grundskolans senare år och
gymnasieskolan

Master of Education
Compulsory Scool, later years and Upper
Secondary School

Lärarexamen
gymnasieskolan

Master of Education
Upper Secondary School

Sjuksköterskeexamen

Bachelor of Science in Nursing

Specialistsjuksköterskeexamen 40 poäng
inom

Graduate Diploma in

akutsjukvård med inriktning mot

Emergency Care Specialist Nursing

- anestesisjukvård

- Anesthetic Nursing

- intensivvård

- Intensive Care Nursing

- operationssjukvård

- Operating Room Nursing

- ambulanssjukvård

- Prehospital Nursing

allmän hälso- och sjukvård med
inriktning mot
- kirurgisk vård

General Health Care Specialist Nursing
- Surgical Nursing

hälso- och sjukvård för barn och
ungdomar

Pediatric Care Specialist Nursing

psykiatrisk vård

Psychiatric Care Specialist Nursing
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vård av äldre
Specialistsjuksköterskeexamen 50 poäng
som distriktssköterska

Elderly Care Specialist Nursing
Graduate Diploma in Primary Health Care
Specialist Nursing

4 Gemensamma bestämmelser
1

Endast avslutade kurser med slutbetyg kan ingå i examen.

2

Om det av utbildningsplanen framgår att utbildningen uppfyller kraven för både en
yrkesexamen och en generell examen anges båda examina i examensbeviset utan att
studenten begär det.

3

Kurser med gemensamt innehåll tillgodoräknas i en och samma examen med det
sammanlagda poängtal som kvarstår efter avdrag för det gemensamma innehållet.

4

Beslut om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller verksamhet som del av generell
examen fattas av rektor utom när examen avser utbildningsprogram.

5

Formulär för examensbevis fastställs av rektor.

6

Ansökan om examensbevis görs på särskild blankett som kan fås på respektive sektions
expedition och på studerandeavdelningen.

7

Examensbevis utfärdas inom två månader från ansökningsdatum. Om ansökan behöver
kompletteras eller om det finns andra särskilda skäl kan detta medföra längre
handläggningstid.

8

Som examensdatum gäller den datum då ansökan är komplett.

9

Uppgifter i examensbeviset


examensbeviset utfärdas tvåspråkigt (svenska och engelska) där så är möjligt,



i beviset anges godkända kurser, poängtal, betyg och datum för betyg samt i
förekommande fall tidigare utbildning eller verksamhet som tillgodoräknats som
del av examen,



examensarbetets titel anges i beviset på det språk som arbetet skrivits; eventuell
översättning skall vara godkänd av handledaren,



studier utomlands redovisas i examensbeviset på följande sätt:
- de kurser studenten läst utomlands anges med kursnamn enligt det utländska
betygsdokumentet
- vad utlandsstudierna motsvarar i svenska poäng anges enligt beslutet om tillgodoräknande
- beträffande betyg hänvisas till det utländska betygsdokumentet, några svenska
betyg ges inte för dessa kurser.

10 Avslag på begäran om examensbevis kan överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan (HF 12 kap 2 §).

5 Övergångsbestämmelser
Den som påbörjat en utbildning till grundskollärare 4-9 före den 1 juli 2001 har rätt att få
examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2008. (SFS 2001:23)
Den som påbörjat en utbildning till gymnasielärare före den 1 juli 2001 men efter den 31
oktober 1996 har rätt att få examen enligt äldre bestämmelser till utgången av juni 2008.
(SFS 2001:23)

7

Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre
bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) har rätt att slutföra sin utbildning för att få en
examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.
(SFS 2006:1053)

8

Bilaga 1

Huvudämnen i kandidat- och magisterexamina vid Högskolan i
Halmstad
Kandidat
Arbetsvetenskap
Biologi
Biomedicin
Biomekanik
Byggteknik
Datorkommunikation
Datorsystemteknik
Elektroteknik
Energiteknik
Engelska
Filmvetenskap
Folkhälsovetenskap
Franska
Fysik
Företagsekonomi
Historia
Idé- och lärdomshistoria
Industriell organisation och ekonomi
Informatik
Informations- och kommunikationsteknologi
Innovationsteknik
Konstvetenskap
Litteraturvetenskap
Maskinteknik
Matematik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Mekatronik
Miljö- och hälsoskydd
Miljöteknik
Miljövetenskap
Nationalekonomi
Omvårdnad
Pedagogik
Psykologi
Produktutveckling och innovationsledning
Religionsvetenskap
Socialpsykologi
Sociologi
Spanska
Statsvetenskap
Svenska
Tillämpad matematik
Tyska
Utbildningsvetenskap

x
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