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Anvisningar rörande krav för examina och tillgodoräknande vid
LTH
Detta beslut ersätter beslut med diarienummer LTH G49 578/01 från 2001-04-24.
Examenskraven för en examen vid LTH ska sammantaget leda till att målen för
den aktuella examen är uppfyllda enligt Högskoleförordningen 1993:100,
examensordningen. Examenskraven ska anges i utbildningsplanen och kraven ska
specificeras genom kurslistor.
Områdesstyrelsen har fastställt syften för LTHs utbildningsprogram och dessa
syften tillsammans med målen för aktuell examen enligt Högskoleförordningen ska
anges i utbildningsplanen. Utöver dessa mål kan programspecifika mål anges. De
programspecifika målen får utgöra en konkretisering av de nationella examensmålen.
Student som ansöker om examen ska uppfylla de examenskrav som gäller då
examen utfärdas. För student som påbörjat utbildning före den 1 juli 2007 gäller
övergångsbestämmelser. Dessa innebär att den som påbörjat en utbildning till en
examen enligt äldre bestämmelser har rätt att slutföra sin utbildning för att få en
examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni
2015.
Utbildningsplanerna och de däri ingående läro- och timplanerna gäller för ett läsår
och ersätter tidigare planer. Examenskraven framgår av kursförteckningarna för
respektive årskurs i utbildningsplanerna och läro- och timplanerna, för den som
följt utbildningen i normal takt. Som generell övergångsbestämmelse gäller att
även den som uppfyller de examenskrav som skulle gällt för den som antagits till
årskurs ett under något av de senaste 10 åren och hade genomfört utbildningen i
normal tid har rätt att få ut examensbevis. Övriga övergångsbestämmelser vid
ändring av kursutbudet ska framgå av respektive utbildningsplan.
För yrkesexamina gäller att kurser lästa inom programmet men utöver
examenskraven ska på begäran skrivas in i studentens examensbevis under egen
rubrik ”Kurser utöver examensfordringarna”.

Tillgodoräknande
Utbildningsnämnderna kan för student besluta att kurser får tillgodoräknas från
tidigare studier.
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Enligt högskoleförordningen har en student som gått igenom viss
högskoleutbildning vid en högskola i Sverige, med godkänt resultat, rätt att
tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller
dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Detsamma
gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat vid
universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Norge, Finland
eller Island eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 1 april
1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europa regionen (SÖ
2001:46), eller vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
Vidare gäller att en student har rätt att tillgodoräkna sig även annan utbildning, om
de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet
och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken
de är avsedda att tillgodoräknas. En student får också tillgodoräknas motsvarande
kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.
Av högskoleförordningen 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 högkolorna i det enskilda
fallet har kommit överens om något annat.
För att understödja studenters mobilitet ska LTH ha ett positivt förhållningssätt till
tillgodoräknande, detta förhållningssätt får dock inte gå ut över kvaliteten. Vid
tillgodoräknande ska syftet med utbildningen som helhet vägas in enligt fastställda
kurs- och utbildningsplaner, detta är inte minst viktigt vid omfattande tillgodoräknanden och vid tillgodoräknande av examensarbete. För tillgodoräknande av
examensarbeten ska mål och innehåll motsvarande LTH:s krav vara uppfyllda.
LTH kan för enskild student besluta att endast en del av tillgodoräknade kursers
poäng får räknas in i examenskraven. Detta exempelvis om kurs överlappar annan
kurs med delvis samma innehåll.
Beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för
högskolan. Överklagande skall lämnas till LTH senast inom tre veckor från den
dag den klagande fått del av beslutet, se Överklagande och omprövning av
studentärende vid LTH, diarienummer LTH 2008/589.
Som bilaga till detta beslut följer en förteckning över examensbenämningar vid
LTH för utfärdande av examina enligt nya bestämmelser (bilaga 1) samt en
förteckning över examensbenämningar vid LTH för utfärdande av examina enligt
äldre bestämmelser (bilaga 2).
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av kanslichef
Per Göran Nilsson och efter beredning i utbildningsberedningen. Föredragande
Camilla Hedberg

Ulla Holst
Camilla Hedberg

