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Lokal examensordning vid  
Blekinge Tekniska Högskola 

 
för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 
 
Examensordningen är fastställd 2018-06-18  av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och 
ersätter examensordning med diarienummer BTH-1.2.1-0090-2016 (daterad 2016-04-08). Studenter som 
påbörjat sina studier före 2007-07-01 och har slutfört samtliga kurser som ska ingå i examen senast 
2015-06-30 kan ansöka om examen enligt den examensordning som då gällde. 
 
Bilagorna till examensordningen fastställs av BTH:s vicerektor och dekaner gemensamt. 
 
 

1. Inledning 

Detta dokument bestämmer vilka examina som får utfärdas vid Blekinge Tekniska Högskola. 
Examensordningen bygger på de övergripande regelverk som finns, se kapitel 2. 
 
När en student uppfyller de ställda kraven, kan vederbörande erhålla någon av de examina som 
högskolan utfärdar (se kapitel 4, 5 och 6). 
 
I detta dokument finns även information om huvudområden vid högskolan (se kapitel 3), regler för 
utfärdande av examensbevis (se kapitel 7) och hur eventuella överklaganden ska göras (se kapitel 8). 
 
Denna examensordning åtföljs dessutom av bilagor enligt följande: 

• Bilaga 1a: Förteckning över huvudområden som leder till generella examina vid BTH 
• Bilaga 1b: Förteckning över yrkesexamina vid BTH 
• Bilaga 2: Matematikkrav i samband med förledet teknologie 
• Bilaga 3: Kriterier för huvudområden vid BTH 

 
Ovanstående bilagor kan revideras separat från huvuddokumentet. 
 
 

2. Övergripande regelverk 

Följande nationella regelverk styr högskolans examensordning på grundnivå och avancerad nivå: 
högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Av högskoleförordningens bilaga 2 
(examensordning) framgår vilka examina som får avläggas på grundnivå och avancerad nivå samt 
vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen. 
 
Vid BTH regleras vilka organ som fattar beslut, däribland sådana som är relaterade till högskolans 
examensordning, i Arbetsordningen. 
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3. Huvudområden 

I den högskoleförordning som gäller från och med 1 juli 2007 är begreppet huvudämne för examen ersatt av 
begreppet huvudsakligt område eller huvudområde. Ett huvudområde kan vara bredare eller tvärare än vad 
som traditionellt definierats av ett ämne, men det kan också utgöras av ett traditionellt ämne. Huvudområdena 
vid BTH framgår av Bilaga 1. 
 
Varje kurs ska nivåbestämmas till antingen grundnivå eller avancerad nivå. Utbildning på avancerad nivå ska 
bygga på utbildning på grundnivå. Nivåbestämningen är kopplad till kursens mål, valda arbets- och 
examinationsformer, kurslitteratur, särskilda förkunskapskrav eller inplacering i utbildningssystemet. Vidare 
skiljer sig utbildning på avancerad nivå från utbildning på grundnivå genom att studenten på avancerad nivå 
ska kunna hantera större komplexitet med högre grad av självständighet. Examensordningens 
målbeskrivningar i högskoleförordningen anger generella krav för examina på olika nivå. 
 
För generella examina ska en progression, successiv fördjupning, inom huvudområdet finnas. Denna uttrycks 
på följande sätt enligt de beteckningar som rekommenderas av Sveriges universitets- och högskoleförbund 
(SUHF): 
 

G1N – grundnivå, har endast gymnasiala förkunskaper 
G1F – grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
G1E – grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen 
G2F – grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
G2E – grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller 
examensarbete för kandidatexamen 
GXX – grundnivå, kurser som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 
A1N – avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
A1F – avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
A1E – avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen 
A2E – avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen 
AXX – avancerad nivå, kurser som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 

 
Kriterier för huvudområden på olika examensnivåer återfinns i Bilaga 3. Dessa kriterier ska ses som riktlinjer 
vid inrättande eller utvärdering av huvudområde på en viss nivå. Huvudområden inrättas av 
Högskolestyrelsen. 
 
 

4. Generella examina 

Mål och fordringar för generella examina anges i bilaga 2 i högskoleförordningen. BTH utfärdar följande 
generella examina: 
 

Högskoleexamen 

Från högskoleförordningens examensordning: 
”Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss 
inriktning som varje högskola själv bestämmer.” 
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”För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.” 
 
För högskoleexamen krävs minst 60 högskolepoäng inom inriktningen/huvudområdet, varav minst 7,5 
högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete) (G1E-nivå). Högskoleexamen utfärdas 
endast enligt de utbildningsplaner som BTH har fastställt eller som generell examen i enlighet med bilaga 1a. 
 
Examensbenämning: Högskoleexamen med inriktning mot … 
(Eng. benämning: Higher Education Diploma with specialization in …) 
 

Kandidatexamen 

Från högskoleförordningens examensordning: 
 
”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.” 
 
”För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.” 
 
För kandidatexamen krävs minst 30 högskolepoäng på G2-nivå i huvudområdet, varav det självständiga 
arbetet (kandidatarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng (G2E-nivå). Kandidatexamen utfärdas endast 
enligt de utbildningsplaner och planer för kvalifikation som BTH har fastställt eller som generell examen i 
enlighet med bilaga 1a. 
 

Magisterexamen 

Från högskoleförordningens examensordning: 
 
”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.” 
 
”För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.” 
 
För magisterexamen krävs minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i huvudområdet, varav det 
självständiga arbetet (magisterarbete) ska utgöra minst 15 högskolepoäng (A1E-nivå). Av de 60 
högskolepoäng som krävs för examen får högst 15 högskolepoäng komma från grundnivå. Magisterexamen 
utfärdas endast enligt de utbildningsplaner och planer för kvalifikation som BTH har fastställt eller som 
generell examen enlighet med bilaga 1a. 
 
I magisterexamen får inte kurser från den behörighetsgivande examen ingå. Detta gäller studenter antagna 
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fr.o.m. höstterminen 2014.  
 

Masterexamen 

Från högskoleförordningens examensordning: 
 
”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.” 
 
”För masterexamen skall 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.” 
 
För masterexamen krävs minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i huvudområdet, varav det självständiga 
arbetet (masterarbete) ska utgöra minst 30 högskolepoäng (A2E-nivå). Av de 120 högskolepoäng som krävs 
för examen får högst 30 högskolepoäng komma från grundnivå. Masterexamen utfärdas endast enligt de 
utbildningsplaner och planer för kvalifikation som BTH har fastställt eller som generell examen i enlighet med 
bilaga 1a. 
 
I masterexamen får inte kurser från den behörighetsgivande examen ingå. Detta gäller studenter antagna 
fr.o.m. höstterminen 2014. 
 
 

5. Examina med specifika förled 

Kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen utfärdas med något av nedanstående förled, vilka finns 
beskrivna i respektive utbildningsplan fastställd vid BTH samt i Bilaga 1a och Bilaga 2. 
 
För kandidatexamen: 

• Teknologie 
• Ekonomie 
• Filosofie 

Eng. benämning: Degree of Bachelor of Science/Science in Business and Economics/Social Science/Arts 
 
För magisterexamen: 

• Teknologie 
• Ekonomie 
• Filosofie 

Eng. benämning: Degree of Master of Science/Science in Business and Economics/Social Science/Arts 
(60 credits) 
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För masterexamen: 
• Teknologie 
• Filosofie 

Eng. Benämning: Degree of Master of Science (120 credits) 
 
 

6. Yrkesexamina 

Mål och fordringar för yrkesexamina anges i bilaga 2 i högskoleförordningen. 
 
De yrkesexamina som högskolan har rätt att utfärda anges i Bilaga 1b. Yrkesexamen definieras av de 
kursfordringar som anges i respektive utbildningsplan. 
 
Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en högskoleingenjörsexamen ska innehålla minst 15 
högskolepoäng matematik eller tillämpad matematik samt minst 15 högskolepoäng kurser med ett tydligt 
fokus på färdighetsträning. Detta inkluderar projektkurser och kurser som genomförs i gruppform. I examen 
ska även ingå ett självständigt arbete (examensarbete) på grundnivå om 15 högskolepoäng. 
 
Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en civilingenjörsexamen ska innehålla minst 30 
högskolepoäng matematik eller tillämpad matematik samt minst 15 högskolepoäng kurser med ett tydligt 
fokus på färdighetsträning. Detta inkluderar projektkurser och kurser som genomförs i gruppform. I examen 
ska även ingå ett självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå om 30 högskolepoäng. 
 
Utöver kraven i högskoleförordningen kräver BTH att en specialistsjuksköterskeexamen ska innehålla ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng. 
 
Yrkesexamina utfärdas endast enligt utbildningsplaner för vid BTH inrättade program. 
 
 

7. Utfärdande av examen och examensbevis 

Av högskoleförordningen framgår att student som uppfyller fordringarna för examen ska på begäran få 
examensbevis av högskolan. 
 
Examensbevis utfärdas, efter skriftlig och fullständig ansökan samt uppfyllda kursfordringar, utan dröjsmål 
men senast inom 40 arbetsdagar från det att fullständig ansökan har inkommit till BTH. Ansökan om 
examensbevis görs på anvisad blankett. 
 
Examensbevis utfärdas på så sätt som rektor beslutar. 
 
Bevisärenden handläggs och avslutas i Ladok av BTH:s examenshandläggare. 
 
I examensbevis ska anges kurstitel, antal högskolepoäng, betyg, datum för betyg och betygsskala samt i 
förekommande fall tidigare utbildning eller verksamheter som tillgodoräknats som del av examen. 
 
Endast avslutade hela kurser får ingå i examen. En delkurs eller del av kurs kan ingå i en examen om den är 
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tydligt definierbar. 
 
Kurser med gemensamt innehåll, så kallade överlappande kurser, tillgodoräknas i en och samma examen med 
det sammanlagda högskolepoängtal som kvarstår efter avdrag för det gemensamma innehållet. 
 
Utbildning som ska tillgodoräknas i examen ska motsvara svensk högskolenivå. 
 
BTH:s examensbevis innehåller en översättning till engelska, vilket är det enda språk på vilket BTH utfärdar 
en översättning av examensbeviset. 
 
 

8. Överklagande av avslag på examensansökan 

Beslut om avslag på students begäran att få examensbevis kan av studenten överklagas hos 
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagandet inges till 
Registrator 
Blekinge Tekniska Högskola 
371 79 Karlskrona 
 
Anm: Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av 
vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. 
Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga 
överklagandenämndens beslut. Se vidare www.onh.se. 

http://www.onh.se/
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