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1. Nationella bestämmelser om examina
De nationella bestämmelserna om examina återfinns i högskolelag (1992:1434 med
ändringar) och i högskoleförordning (1993:100 med ändringar). I examensordningen,
högskoleförordningens bilaga 2, fastställs de examina som kan utfärdas vid svenska
universitet och högskolor. De examina som Karolinska Institutet har rätt att utfärda
redovisas i Universitetskanslersämbetets databas över examensrätter och som finns
tillgänglig på www.uk-ambetet.se.
En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i denna examensordning
och i förekommande fall ett för- eller efterled eller båda, som anger examens inriktning.
Högskolan bestämmer vilka för- eller efterled som ska användas. För vissa examina
ska, enligt vad som framgår av examensbeskrivningarna, högskolan bestämma en
inriktning.
En översättning av examensbenämningen ska återspegla examens omfattning och i
förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen avläggs.
Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om översättningen av examen
till engelska. Högskolan beslutar om översättningen av examen i examensbeviset till
andra språk än engelska efter samråd med Universitets- och högskolerådet i fråga om
den rättsliga status som en översättning av examen kan ha i andra länder.
Högskolan beslutar om översättning av de för- och efterled som högskolan använder.
Högskolan ska till Universitets- och högskolerådet anmäla de för- och efterled på
svenska som högskolan bestämt skall användas till varje examen samt översättningen
av dem till engelska.
Högskolan får också till Universitets- och högskolerådet anmäla översättningen av
examensbenämningar till andra språk än engelska.
Ovanstående författningar och föreskrifter finns att läsa i Regeringskansliets
rättsdatabaser.

1.1 Högskolelag
Av 1 kap 10 a § framgår att examina ska avläggas på grundnivå, avancerad nivå eller
forskarnivå. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka examina som får avläggas och
på vilken nivå de ska avläggas.

1.2 Högskoleförordning
Av 6 kap 4 § framgår att inom utbildningen får bara de examina avläggas som anges i
bilaga 2 till denna förordning (examensordningen).
Av 6 kap 5 § framgår att i examensordningen anges det på vilken nivå en viss examen
ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen
(examensbeskrivning).
Av 6 kap 9 § framgår att en student som uppfyller fordringarna för en examen ska på
begäran få examensbevis av högskolan.
Av 6 kap 10 § framgår att i examensbeviset ska högskolan ange en examens
benämning, 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 och avancerad nivå, och vid vilken högskola som kurser enligt 4, eller
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motsvarande del av en utbildning på forskarnivå, har genomgåtts. I examensbeviset får
översättningen av examensbenämningen till ett eller flera språk anges.
Av 6 kap 10 a § framgår att till examensbeviset ska det fogas en bilaga som beskriver
utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. Universitets- och högskolerådet får
meddela närmare föreskrifter om vad bilagorna enligt första stycket ska innehålla.
Av 6 kap 11 § framgår att om ett examensbevis 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.
Av 6 kap 11 a-11 f § framgår vad som gäller för gemensam examen.
Av 6 kap 33 § framgår att av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig
doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd
doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig
disputation. Vid disputationen ska det finnas en opponent.
Nationella ikraftträdande- och övergångsbestämmelser framgår av SFS 2006:1053.
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2. Lokala regler
Utöver de nationella bestämmelserna kan varje lärosäte besluta om lokala regler och
bestämmelser, inom ramen för den nationella examensordningen.
Examensregler för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid
Karolinska Institutet omfattar både nationella och lokala bestämmelser.

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet
(Dnr: 2919/06-300), fastställda av rektor 2006-06-08, ska i tillämpliga delar
fortsatt gälla för den student som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning
till en examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen)
och som slutför utbildningen före utgången av juni 2015.
De preciserade krav som gäller för respektive examen framgår av kapitel 6 och 7.

2.1 Grundnivå och avancerad nivå
2.1.1 Huvudområden
- Aktuell förteckning avseende huvudområden i kandidat-, magister- eller
masterexamen finns på www.ki.se

2.1.2 Examensbeskrivningar
- För examen som utfärdas efter genomgånget utbildningsprogram beskrivs detta i
utbildningsplanen.
- För examen som inte är kopplad till ett utbildningsprogram kan en särskild
examensbeskrivning med kursfordringar fastställas.

2.1.3 Kurser på grundnivå och avancerad nivå
- Endast avslutade och godkända kurser kan ingå i examen.
- I de fall kurser med gemensamt innehåll ska ingå i en och samma examen görs
poängavdrag för det gemensamma innehållet.
- Kurser på avancerad nivå får inte ingå som krav i en examensbeskrivning för examen
på grundnivå.
- En kurs som ingår i en examen på grundnivå omfattande högst 180 högskolepoäng
kan inte användas i en generell examen på avancerad nivå för samma student.
- En kurs som ingår i en behörighetsgivande examen omfattande minst 180
högskolepoäng kan inte användas i en generell examen på avancerad nivå för samma
student om inte en beslutad examensbeskrivning för huvudområdet medger detta.
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2.1.4 Examensarbete
- För att erhålla examen vid Karolinska Institutet måste examensarbetet vara examinerat
vid Karolinska Institutet om inte ett beslut om tillgodoräknande finns.

2.2 Forskarnivå
2.2.1 Forskarutbildningsämne
- Från och med den 1 mars 2006 finns vid Karolinska Institutet ett
forskarutbildningsämne, medicinsk vetenskap, och doktorander antagna därefter följer
samma allmänna studieplan.
För tidigare antagna doktorander gäller det forskarutbildningsämne som de är
registrerade på.

2.2.2 Allmän studieplan
- Doktoranden ska fullfölja sin utbildning på forskarnivå med kurskrav och inriktning
som specificerats i den allmänna studieplanen till vilken doktoranden antagits.
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3. Examina, examensbenämningar och preciserade
krav på grundnivå vid Karolinska Institutet
3.1 Generella examina
Karolinska Institutet tillämpar svenska benämningar på för- och efterled och deras
engelska översättningar i enlighet med rekommendationer från Sveriges universitetsoch högskoleförbund (SUHF).
Vid avtal med annat lärosäte om utbildningssamarbete som leder till gemensam examen
kan annan examensbenämning förekomma.

3.1.1 Högskoleexamen
Vid Karolinska Institutet anges den huvudsakliga inriktningen av högskoleexamen
genom en examensbenämning innefattande huvudområdet som efterled.
Högskoleexamen med inriktning mot …
Higher Education Diploma with specialization in …

3.1.2 Kandidatexamen
Vid Karolinska Institutet anges den huvudsakliga inriktningen av kandidatexamen
genom en examensbenämning innefattande medicine som förled och huvudområdet
som efterled.
Medicine kandidatexamen med huvudområdet …
Degree of Bachelor of Medical Science with a major in…

3.1.3 Preciserade krav för generella examina på grundnivå
Preciserade krav för generella examina på grundnivå vid Karolinska Institutet utöver de
nationella examensbeskrivningar som återfinns i examensordningen,
högskoleförordningens bilaga 2 (Högskoleförordning 1993:100 med ändringar).
Preciserade krav för högskoleexamen, 120 högskolepoäng:
- För högskoleexamen krävs minst 60 högskolepoäng i något av Karolinska Institutet
fastställda huvudområden.
- Ett examensarbete om minst 7.5 högskolepoäng inom huvudområdet ska ingå i
examen.
Preciserade krav för medicine kandidatexamen, 180 högskolepoäng:
- För kandidatexamen krävs minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i något
av Karolinska Institutet fastställda huvudområden. Av den successiva fördjupningen
inom huvudområdet ska minst 30 högskolepoäng vara på nivå G2.
- Ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet ska ingå i
examen.
- För kandidatexamen som kan utfärdas efter genomgånget utbildningsprogram beskrivs
de preciserade kraven för respektive huvudområde i utbildningsplanen.
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3.2 Yrkesexamina
Arbetsterapeutexamen
Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy
Audionomexamen
Degree of Bachelor of Science in Audiology
Biomedicinsk analytikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science
Optikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Optometry
Röntgensjuksköterskeexamen
Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing
Sjukgymnastexamen
Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy
Sjuksköterskeexamen
Degree of Bachelor of Science in Nursing
Tandhygienistexamen
Higher Education Diploma in Dental Hygiene
Tandteknikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Dental Technology

3.2.1 Preciserade krav för yrkesexamina på grundnivå
Preciserade krav för yrkesexamina på grundnivå vid Karolinska Institutet utöver de
nationella examensbeskrivningar som återfinns i examensordningen,
högskoleförordningens bilaga 2 (Högskoleförordning 1993:100 med ändringar).
Preciserade krav för tandhygienistexamen, 120 högskolepoäng:
- Ett examensarbete om minst 7.5 högskolepoäng ska ingå i examen.
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4. Examina, examensbenämningar och preciserade
krav på avancerad nivå vid Karolinska Institutet
4.1 Generella examina
Karolinska Institutet tillämpar svenska benämningar på för- och efterled och deras
engelska översättningar i enlighet med rekommendationer från Sveriges universitetsoch högskoleförbund (SUHF).
Vid avtal med annat lärosäte om utbildningssamarbete som leder till gemensam examen
kan annan examensbenämning förekomma.

4.1.1 Magisterexamen
Vid Karolinska Institutet anges den huvudsakliga inriktningen av magisterexamen
genom en examensbenämning innefattande medicine som förled och huvudområdet
som efterled.
Medicine magisterexamen med huvudområdet…
Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a major in…

4.1.2 Masterexamen
Vid Karolinska Institutet anges den huvudsakliga inriktningen av masterexamen genom
en examensbenämning innefattande medicine som förled och huvudområdet som
efterled.
Medicine masterexamen med huvudområdet…
Degree of Master of Medical Science (120 credits) with a major in…

4.1.3 Preciserade krav för generella examina på avancerad nivå
Preciserade krav för generella examina på avancerad nivå vid Karolinska Institutet
utöver de nationella examensbeskrivningar som återfinns i examensordningen,
högskoleförordningens bilaga 2 (Högskoleförordning 1993:100 med ändringar).
Preciserade krav för medicine magisterexamen, 60 högskolepoäng:
- För magisterexamen krävs minst 30 högskolepoäng med fördjupning i något av
Karolinska Institutet fastställda huvudområden.
- Ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet ska ingå i
examen.
- I en magisterexamen får kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15
högskolepoäng ingå.
- För magisterexamen som kan utfärdas efter genomgånget utbildningsprogram beskrivs
de preciserade kraven för respektive huvudområde i utbildningsplanen.
Preciserade krav för medicine masterexamen, 120 högskolepoäng:
- För masterexamen krävs minst 60 högskolepoäng med fördjupning i något av
Karolinska Institutet fastställda huvudområden.
- Ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet ska ingå i
examen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst
15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på
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avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller
motsvarande från utländsk utbildning.
- I en masterexamen får kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30
högskolepoäng ingå.
- För masterexamen som kan utfärdas efter genomgånget utbildningsprogram beskrivs
de preciserade kraven för respektive huvudområde i utbildningsplanen.

4.2 Yrkesexamina
Barnmorskeexamen
Postgraduate Diploma in Midwifery
Logopedexamen
Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology
Läkarexamen
Degree of Master of Science in Medicine
Psykologexamen
Degree of Master of Science in Psychology
Psykoterapeutexamen
Postgraduate Diploma in Psychotherapy
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot ambulanssjukvård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Pre-hospital Emergency Care
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot anestesisjukvård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Anaesthesia Care
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot distriktssköterska
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Primary Health Care
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och
ungdomar
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Paediatric Care
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot intensivvård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Intensive Care
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot kirurgisk vård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Surgical Care
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot medicinsk vård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Medical Care
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot onkologisk vård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Oncology Care
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot operationssjukvård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Theatre Care
Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot psykiatrisk vård
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Mental Health Care
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Specialistsjuksköterskeexamen – inriktning mot vård av äldre
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Elderly Care
Tandläkarexamen
Degree of Master of Science in Dental Surgery

4.2.1 Preciserade krav för yrkesexamina på avancerad nivå
Preciserade krav för yrkesexamina på avancerad nivå vid Karolinska Institutet utöver de
nationella examensbeskrivningar som återfinns i examensordningen,
högskoleförordningens bilaga 2 (Högskoleförordning 1993:100 med ändringar).
Preciserade krav för barnmorskeexamen, 90 högskolepoäng:
- Ett examensarbete om minst 7.5 högskolepoäng ska ingå i examen.
Preciserade krav för psykoterapeutexamen, 90 högskolepoäng:
- Ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng ska ingå i examen.
Preciserade krav för specialistsjuksköterskeexamen, om 60 högskolepoäng:
- Ett examensarbete om minst 7.5 högskolepoäng ska ingå i examen.
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5. Examina, examensbenämningar och preciserade
krav på forskarnivå vid Karolinska Institutet
5.1 Generella examina
Karolinska Institutet tillämpar följande svenska benämningar på förled och deras
engelska översättningar.
Vid avtal med annat lärosäte om utbildningssamarbete som leder till gemensam examen
kan annan examensbenämning förekomma.

5.1.1 Medicine licentiatexamen
Vid Karolinska Institutet anges den huvudsakliga inriktningen av licentiatexamen
genom en examensbenämning innefattande medicine som förled.
Medicine licentiatexamen
Licentiate of Philosophy

5.1.2 Doktorsexamen
Vid Karolinska Institutet anges den huvudsakliga inriktningen av doktorsexamen
genom en examensbenämning innefattande medicine som förled. Annat förled ska
beslutas av Disputationskommittén. Vid beslut om förled ska doktorandens utbildning
på grundnivå och avancerad nivå vara styrande.
Medicine doktorsexamen
Doctor of Philosophy
Filosofie doktorsexamen
Doctor of Philosophy
Teknologie doktorsexamen
Doctor of Philosophy
Odontologie doktorsexamen
Doctor of Philosophy

5.1.3 Preciserade krav för generella examina på forskarnivå
Preciserade krav för generella examina på forskarnivå vid Karolinska Institutet utöver
de nationella examensbeskrivningar som återfinns i examensordningen,
högskoleförordningens bilaga 2 (Högskoleförordning 1993:100 med ändringar).
Preciserade krav för licentiatexamen, 120 högskolepoäng:
- Minst hälften av utbildningen på forskarnivå ska ha utförts vid en eller flera av
Karolinska Institutets institutioner.
- Kunskapskrav för licentiatexamen ska ha uppfyllts enligt den allmänna studieplanen
som doktoranden är antagen till.
Preciserade krav för doktorsexamen, 240 högskolepoäng:
- Minst hälften av utbildningen på forskarnivå ska ha utförts vid en eller flera av
Karolinska Institutets institutioner.
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- Doktoranden ska ha genomfört halvtidskontroll vid Karolinska Institutet alternativt
avlagt licentiatexamen inom samma ämnesområde och antagits till utbildning på
forskarnivå vid Karolinska Institutet.
- Kunskapskrav för doktorsexamen ska vara uppfyllda enligt den allmänna studieplanen
som doktoranden är antagen till.
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6. Examensbevis
6.1 Ansökan om examensbevis
- Student/doktorand som uppfyller fordringarna för en examen ska på begäran få
examensbevis.
- Ansökan om examensbevis görs individuellt och bedömning av meriter prövas mot
uppställda examenskrav. Studenten/doktoranden ansvarar för att komplett ansökan
inkommer.
- Om ett examensbevis 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.

6.2 Examensbeviset
- Alla examensbevis vid Karolinska Institutet utfärdas på såväl svenska som engelska
och åtföljs av en examensbilaga på engelska. Examensbilagan, Diploma Supplement,
beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Enligt beslut
(Dnr: 5299/03-300) vid Karolinska Institutet utfärdas inte Diploma Supplement
retroaktivt till studenter som tagit ut sin examen före den 1 januari 2003.
- Datum för utfärdande av ett examensbevis är dagen för beslut.
- Av examensbeviset på grundnivå och avancerad nivå framgår examensbenämning och
på vilken nivå examen har avlagts.
- Av examensbeviset på grundnivå och avancerad nivå framgår dels datum för
utfärdandet av examensbeviset dels datum för avslutade studier.
- Om en och samma kombination av kurser uppfyller villkoren för såväl yrkesexamen
som generell examen utfärdas examen enligt studentens önskemål. Ansöker studenten
om såväl yrkesexamen som generell examen utfärdas examina på två separata
dokument.
- Om en yrkesexamen även uppfyller kravet för en generell examen men kombinationen
av kurser skiljer sig åt utfärdas examen enligt studentens önskemål. Ansöker studenten
om såväl yrkesexamen som generell examen utfärdas examina på två separata
dokument.
- Av examensbeviset på forskarnivå framgår examensbenämning,
forskarutbildningsämne och på vilken nivå examen har avlagts.
- Av examensbeviset på forskarnivå framgår dels datum för utfärdandet av
examensbeviset dels datum för disputation.
- Av examensbeviset på forskarnivå framgår avhandlingstitel.
- Examensbeviset sänds per post till den adress som anges i ansökan om examensbevis.
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- Examensbeviset, inklusive bilagan Diploma Supplement, är en originalhandling som
utfärdas i endast ett exemplar. Ett nytt examensbevis kan i individuella fall utfärdas
efter särskilt beslut.

6.3 Beslut om examensbevis
- Av Arbets- och delegationsordning för Styrelsen för utbildning framgår vem som har
rätt att fatta beslut om examensbevis på grundnivå och avancerad nivå. Beslut om
examensbevis fattas utan föredragning.
- Dekanus för forskarutbildning fattar beslut om examensbevis på forskarnivå.

6.4 Överklagande
- Student/doktorand som fått avslag på sin begäran om att få examensbevis har rätt att
överklaga detta beslut till Överklagandenämnden för högskolan.
[12 kap 2 § högskoleförordningen (1993:100)]
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