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STIFTELSEN  BESLUT  ANTAGNINGS- OCH         
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING EXAMENSNÄMNDEN   
   Beslut 23 november 2005 

       
    
Benämningar och lokala regler avseende generella examina  
 
Reglerna ansluter i stort till bestämmelserna i Högskoleförordningen  
(SFS 1993:100 omtryckt SFS 1998:1003) Bilaga 2 EXAMENSORDNINGEN  
 
Föreskrifterna gäller vid Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och 
kommunikation, Ingenjörshögskolan och Internationella Handelshögskolan. 
 
1.     KANDIDAT- OCH MAGISTEREXAMEN 
 
Examensordningen stadgar: 
Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng.  
I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat 
innefattande ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng.  
I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges. 
 
Magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 
sammanlagt 160 poäng.  
I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat 
innefattande ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om 
vardera minst 10 poäng. I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning 
anges. 
 
Magisterexamen med ämnesbredd uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 
sammanlagt minst 40 poäng med viss inriktning, innefattande ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 10 poäng inom ramen för kursfordringarna, av den som 
avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen. I 
examensbeviset skall anges vilken inriktning utbildningen avser. 
 
Lokala regler vid Högskolan i Jönköping: 
Huvudämnen inom kandidatexamen och huvudämnen inom magisterexamen med 
ämnesdjup förtecknas/uppdateras i bilaga 1 efter prövning i fakultetsnämnden. 
Inriktningar för magisterexamen med ämnesbredd och inriktningar för 
högskoleexamen förtecknas/uppdateras i bilaga 2 efter meddelande från respektive 
fackhögskola. 
 
Följande examensbenämningar gäller: 
 
Kandidatexamen och magisterexamen med ämnesdjup 
Filosofie kandidatexamen och filosofie magisterexamen med huvudämnet... 
Ekonomie kandidatexamen och ekonomie magisterexamen 
Politices kandidatexamen och politices magisterexamen med huvudämnet... 
Affärsrättslig magisterexamen 
Filosofie kandidat- och magisterexamen med inriktning mot industriell ekonomi 
Teknologie kandidatexamen och teknologie magisterexamen med huvudämnet... 
 
Magisterexamen med ämnesbredd 
Magisterexamen i……. 
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För avläggande av examen gäller följande: 
 
Gemensamt för samtliga kandidat- och magisterexamina med ämnesdjup är att det 
krävs 60 respektive 80 poäng i examens huvudämne. Vilka kurser som ska ingå i 
huvudämnet beslutas av fackhögskolorna. Uppgifterna om huvudämnesinnehållet 
publiceras på lämpligt sätt av fackhögskolorna. 
 
1.1 Filosofie kandidatexamen och filosofie magisterexamen 
Huvudämnet skall sakligt sett tillhöra humanistisk-samhällsvetenskapligt, 
naturvetenskapligt eller vårdvetenskapligt utbildningsområde. Huvudämnen framgår 
av bilaga 1. 
 
De i bilaga 3 förtecknade utbildningarna som integrerades i högskolan i samband 
med högskolereformen den 1 juli 1977 samt den ortopedtekniska linjen, inriktning 
mot ortopedingenjör den 1 juli 1983 får ingå med högst 40 poäng i filosofie 
kandidat- respektive filosofie magisterexamen. Tillgodoräknandet bedöms i 
anslutning till ansökan om examen. 
 
1.2 Ekonomie kandidatexamen 
Huvudämne i examen är företagsekonomi eller nationalekonomi. Nationalekonomi 
alternativt företagsekonomi ingår med lägst 20 poäng. Dessutom skall ytterligare  
20 poäng tillhöra humanistisk-samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt 
utbildningsområde.   
 
1.3 Ekonomie magisterexamen 
Huvudämne i examen är företagsekonomi eller nationalekonomi. Nationalekonomi 
alternativt företagsekonomi ingår med lägst 20 poäng samt statistik och handelsrätt 
med lägst 10 poäng vardera. Dessutom skall ytterligare 20 poäng från humanistisk-
samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt utbildningsområde ingå. 
 
1.4 Politices kandidat och politices magisterexamen  
Huvudämne i examen är nationalekonomi eller statsvetenskap. Statsvetenskap alternativt 
nationalekonomi ingår med lägst 20 poäng i politices kandidatexamen. I politices 
magisterexamen skall dessutom statistik med lägst 10 poäng ingå samt ytterligare 30 
poäng tillhörande humanistisk-samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt 
utbildningsområde.   
 
1.5 Affärsrättslig magisterexamen  
Huvudämne i examen är handelsrätt. Dessutom ingår ytterligare 20 poäng i 
huvudämnet för de studenter som påbörjat sin utbildning höstterminen 1998 eller 
tidigare. För studenter som börjat höstterminen 1999 eller senare ingår ytterligare  
30 poäng i huvudämnet. Företagsekonomi, 20 poäng med inriktning mot 
redovisning och finansiering, skall ingå liksom 10 poäng i engelska, tyska, franska 
eller spanska med fackspråklig inriktning. Avslutad kurs om 1-20 poäng med allmän 
inriktning och på akademisk nivå i något språk får ersätta 10 poäng språk med 
fackspråklig inriktning. 
 
1.6 Filosofie kandidat- och magisterexamen med inriktning mot industriell 
ekonomi 
Huvudämne i kandidat- och magisterexamen är företagsekonomi. Dessutom fordras 
avslutad grundutbildning för ingenjörer, 120 poäng eller avslutad grundutbildning 
samt påbyggnadsutbildning för ingenjörer om totalt 120 poäng eller teknologie 
kandidatexamen. 
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1.7 Teknologie kandidatexamen 
Huvudämnet i examen skall sakligt sett tillhöra det tekniska utbildningsområdet.  
Huvudämnen framgår av bilaga 1. Dessutom fordras 10 poäng i matematik. 
 
1.8 Teknologie magisterexamen 
Huvudämnet i examen skall sakligt sett tillhöra det tekniska utbildningsområdet. 
Huvudämnen framgår av bilaga 1. Dessutom fordras 15 poäng i matematik. 
 
1.9 Magisterexamen i….. 
Magisterexamen med ämnesbredd uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst 
40 poäng med viss inriktning inom ett fastställt program. 
 
2.     HÖGSKOLEEXAMEN 
 
Examensordningen stadgar: 
Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst  
80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare bestämmande. 
 
Lokal regel vid Högskolan i Jönköping: 
För högskoleexamen krävs studier om lägst 40 poäng antingen i en inriktning på ett 
program eller i ett ämne som kan vara huvudämne i en kandidatexamen.  
Inriktningen/ämnet anges via ett efterled. Kurser i övrigt väljs fritt.  
 
3.     EXAMINAS  BENÄMNINGAR 
 
Examinas svenska benämningar Examinas engelska översättningar 

Filosofie magisterexamen 
och filosofie kandidatexamen 
med huvudämnet ... 
avseende humanistiskt huvudämne 
 

Master/Bachelor of Arts  
with a major in ... 

avseende samhällsvetenskapligt, 
vårdvetenskapligt  
eller naturvetenskapligt huvudämne* 

Master/Bachelor of Science  
with a major in ... 

Ekonomie magisterexamen och ekonomie 
kandidatexamen i företagsekonomi 

Master/Bachelor of Science  
in Business Administration 

Ekonomie magisterexamen och ekonomie 
Kandidatexamen i nationalekonomi 

Master/Bachelor of Science  
in Economics 

Politices magisterexamen och politices 
kandidatexamen med huvudämnet ... 

Master/Bachelor of Political Sciences  
with a major in ...  

Affärsrättslig magisterexamen  Master in Commercial and Tax Law 

Filosofie magisterexamen och filosofie 
kandidatexamen med inriktning  
mot industriell ekonomi 

Master/Bachelor of Science  
with specialisation in Industrial 
Engineering and Management 

Teknologie magisterexamen  
och teknologie kandidatexamen  
med huvudämnet... 

Master/Bachelor of Science  
with a major in... 
 

Magisterexamen i …. Master of…. 

Högskoleexamen med inriktning  
mot... 

University Diploma  
with specialisation in... 

 
*  Filosofie magister-/kandidatexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som    
    huvudämne översätts med Master/Bachelor of Social Science with a major in.... 
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4. ÖVRIGT 
 
4.1 Examensbevis utfärdas av VD för respektive fackhögskola. 
 
4.2 Om en student läst vid olika fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping 
utfärdas examensbeviset av den fackhögskola som svarar för huvudämnet i examen. 
 
Om två huvudämnen lästa vid olika fackhögskolor ingår gäller följande ordning. 
 
• Ingår endast de två huvudämnena i examen får studenten själv avgöra vilken 

fackhögskola, som skall utfärda examen. 
• Om kurser utöver de två huvudämnena ingår i examen, utfärdas denna av den 

fackhögskola som svarat för huvuddelen av poängen. Även kurser lästa vid andra 
lärosäten, som motsvaras av kurser vid någon av Högskolans fackhögskolor 
inkluderas i bedömningen. Huvudämnets sista kurs om minst 20 poäng måste 
dock alltid vara läst vid den fackhögskola, som utfärdar examen.  

 
4.3 Om examensbeviset avser utbildning vid mer än en högskola, utfärdas beviset 
vid den högskola där studenten senast godkänts i prov eller har slutfört sin 
utbildning, om inte de berörda högskolorna i det enskilda fallet kommit överens om 
annat. 
 
4.4 Endast hela avslutade kurser får ingå i examen. Delkurs läst inom ”fristående 
kurs”, som inom ett program utgör en valbar, avslutad kurs, får inräknas i examen för 
berörda programstudenter. 
 
4.5 
a) I normalfallet får en student endast en examen vid en och samma kombination 
av kurser. Om studenten uppfyller villkoren för yrkesexamen samt en generell 
examen eller för generell examen med olika benämningar får studenten välja 
benämning. I examensbeviset kan, om studenten så önskar, anges att villkoren för 
annan angiven examen uppfyllts. 
b) En student som läser in minst 40 nya poäng i ytterligare ett huvudämne, d.v.s. 
21-60 poäng alternativt 41-80 poäng, kan efter ansökan få en ny kandidat- eller 
magisterexamen med valfri benämning. I bilagan till examensbeviset skall framgå om 
kurserna utgjort del av tidigare utfärdad examen på samma nivå. Alternativt skall 
möjligheten att i samma examensbevis få noteringen att kraven för en examen i 
ytterligare ett huvudämne är uppfyllt finnas kvar. Se punkt 4.5 a) ovan. 
 
4.6 Två eller flera generella examina på samma nivå men med olika bestämningsord 
kan utfärdas endast om kurser om minst 20 poäng skiljer examina åt.  
 
4.7 Kurser med samma sakinnehåll (s. k. överlappning) kan ej samtidigt ligga till 
grund för examen. 
 
4.8 I bilagan till examensbeviset skall anges godkända kurser, poängtal, betyg, 
datum för betyg och benämningen på kandidat- respektive magisteruppsats samt i 
förekommande fall tidigare utbildning eller verksamhet som tillgodoräknats som del 
av examen. Huvudämnet i examen skall alltid anges. 
Betyg och poäng enligt ECTS-systemet anges om fackhögskolan fattat beslut om 
detta. Besluten meddelas Antagnings- och examensnämnden.  
 
I bilagan kan, utöver huvudämnet, även anges att utbildningen är genomförd på ett 
specifikt program eller har en speciell inriktning.  
 
I bilagan skall dessutom utbildningens omfattning anges: 20 poäng motsvarar en 
termins studier på heltid. 
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4.9 Praktik, som inte utgör kurs, får ej ingå i generell examen vid Högskolan i 
Jönköping.  
 
4.10 Vid utfärdande av kandidatexamen för utländska studenter krävs att 20 poäng 
på nivån 41-60 poäng i huvudämnet inklusive kandidatuppsatsen skall ha genomförts 
vid Högskolan i Jönköping.  
För utfärdande av magisterexamen med ämnesdjup för samma grupp krävs normalt 
att 40 poäng genomförts vid Högskolan i Jönköping. Nivån 61-80 poäng inklusive 
magisteruppsatsen måste alltid vara slutförda vid Högskolan i Jönköping. Eventuell 
kandidatuppsats från tidigare studier kan efter bedömning tillgodoräknas. 
Magisterexamen med ämnesbredd, som utfärdas för internationella studenter från 
lärosäten som fackhögskolorna har särskilda avtal med om Double Degree, följer de 
riktlinjer som överenskommits i avtalet. 
 
4.11 Samtliga examensbevis som utfärdas vid Högskolan i Jönköping är tvåspråkiga. 
De språk som används är svenska och engelska och bilagan till examensbeviset 
utfärdas i de flesta fall på dessa språk. I den mån internationella studenter får 
tillgodoräkna kurser i en kandidatexamen vid HJ från tidigare studier, t.ex. vid avtal 
om Double Degree, kan kursnamnen anges på originalspråket och/eller på engelska. 
 
4.12 För utfärdande av examen enligt Högskoleförordningen SFS 1993: 100 krävs 
att minst en av de i examen ingående kurserna skall vara genomförd efter den 1 juli 
1993. 
 
4.13 Fr.o.m. den 1 januari 2003 utfärdas Diploma Supplement kostnadsfritt och 
utan anmodan till samtliga studenter som tar ut en examen.  
 
5.     OMPRÖVNING 
 
Avslag på en students begäran att få examensbevis avseende generell examen kan 
omprövas av chefen för studerandeenheten tillsammans med ordföranden eller vice 
ordföranden för antagnings- och examensnämnden.   
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     Bilaga 1 
 
Huvudämnen i filosofie kandidat-/magisterexamen vid 
Högskolan i Jönköping:  Kandidat Magister 

Arbetsterapi (Occupational Therapy) x x 

Biomedicinsk laboratorievetenskap  
(Biomedical Laboratory Science) 

x  

Biologi (Biology) x  

Engelska (English) (beslut 2006-11-29) x x 

Fysik (Physics) x  

Företagsekonomi (Business Administration) x x 

Handelsrätt (Commercial Law) x x 

Handikappvetenskap (Disability Studies) gäller studenter 

registrerade senast 96/97 

x  

Historia (History) x x 

Gerontologi (Gerontology) x x 

Informatik (ADB) (Informatics) x x 

Kemi (Chemistry) x  

Litteraturvetenskap (Comparative Literature) x  

Lärande (Learning) x x 

Medie- och kommunikationsvetenskap  

(Media and Communications Science) 

x x 

Nationalekonomi (Economics) x x 

Omvårdnad (Nursing) x x 

Oral hälsovetenskap (Oral Health Science) (beslut 040617) x  

Ortopedteknik (Prosthetics and Orthotics) x x 

Pedagogik (Education) x x 

Psykologi (Psychology) x  

Religionsvetenskap (Religious Science) x  

Samhällskunskap (Social Sciences) (beslut 2005-02-02) x x 

Socialt arbete (Social Work) x x 

Statistik (Statistics) x x 

Statsvetenskap (Political Science) x x 
 

Huvudämnen i teknologie kandidat-/magisterexamen 
vid Högskolan i Jönköping:  Kandidat Magister 

Byggnadsteknik (Civil Engineering) x  

Datateknik (Computer Engineering) (beslut 041124) x x 

Elektroteknik (Electrical Engineering) x x 

Industriell organisation och ekonomi  

(Industrial Engineering and Management) 

x x 

Kemiteknik (Chemical Engineering) x  

Maskinteknik (Mechanical Engineering) x x 
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Huvudämne läst vid annat lärosäte kan ligga till grund för en kandidat- eller 
magisterexamen vid Högskolan i Jönköping om det utgör huvudämne vid Högskolan 
i Jönköping.  
     Bilaga 2 
 
Inriktningar för högskoleexamen och magisterexamen med ämnesbredd vid 
Högskolan i Jönköping: 
 
Inriktningar för högskoleexamen: 
Datanätteknik (Computer Networking Technology) 
Interaktiv visualisering och Mediedesign (Interactive visualisation and mediadesign) 
Ljusdesign (Lighting Design) 
Medicinsk bildvetenskap, klinisk fysiologi (Medical Imaging, Clinical Physiology) 
Produktionsledning (Production Management) 
 
Inriktningar för magisterexamen med ämnesbredd vid Högskolan i Jönköping: 
Entrepreneurial Management (Entrepreneurial Management) 
Entreprenörskap och affärsutveckling (Advanced Entrepreneurship and Business 
Development) 
Internationell logistik och Supply Chain Management (International Logistics and 
Supply Chain Management) 
Internationell skatterätt (International Tax Law) 
Internetteknik (Internet Technology) 
IT och verksamhetsförnyelse (IT and Business Renewal) 
Management (Management) 
Marknadsföring (Marketing) 
Projektledning - tekniska projekt (Project Management - Technical Projects) 
Produktionsanpassad byggprojektering (Optimal Building Design) 
Äldre (Ageing) 
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     Bilaga 3 
 
Äldre utbildning integrerad i högskolan i samband med högskolereformen 1977 
 
Utbildning för tekniska yrken 
Driftteknikerlinjen 
Lantmästarlinjen 
Skogsmästarlinjen 
Skogsteknikerlinjen 
Trädgårdsteknikerlinjen 
 
Utbildning för administrativa, ekonomiska  
och sociala yrken 
ADB-linjen 
Ekonomiföreståndarlinjen 
Internatföreståndarlinjen 
 
Utbildning för vårdyrken 
Arbetsterapeutlinjen 
Hörselvårdsassistentlinjen 
Laboratorieassistentlinjen 
Medicinska assistentlinjen 
Oftalmologassistentlinjen 
Operationsassistentlinjen 
Ortopedtekniska linjen, inriktning mot ortopedingenjör fram till hösten 1983 
Sjukgymnastlinjen 
Sjuksköterskelinjen 
Sociala servicelinjen 
Tandhygienistlinjen 
 
Utbildning för utbildningsyrken 
Barnavårdslärarlinjen 
Folkhögskollärarlinjen 
Fritidspedagoglinjen 
Förskollärarlinjen 
Gymnastiklärarlinjen 
Handels- och kontorslärarlinjen 
Hemspråkslärarlinjen 
Hushållslärarlinjen 
Industri- och hantverkslärarlinjen 
Lågstadielärarlinjen 
Mellanstadielärarlinjen 
Musiklärarlinjen 
Slöjdlärarlinjen 
Teckningslärarlinjen 
Textillärarlinjen 
Vårdlärarlinjen 
 
Utbildning för kultur- och informationsyrken 
Allmänpraktiska medialinjen 
Danslinjen 
Designlinjen 
Konsthantverkslinjen 
Fotograflinjen 
Linjen för fri konst 
Grafiska linjen 
Linjen för bild och miljö 
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Linjen för grafisk formgivning/illustration 
Linjen för industridesign 
Linjen för inredningsarkitektur 
Linjen för textil formgivning 
Linjen för tredimensionell gestaltning 
Medielinjen för film/TV, radio och teater 
Mimlinjen 
Musikdramatiska linjen 
Musikerlinjen 
Kyrkomusikerlinjen 
Reklam- och kommunikationslinjen 
Skådespelarlinjen 
 


