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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

 

utfärdad den 4 februari 1999.

Regeringen föreskriver

 

1

 

 i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

 

2

 

 

 

dels

 

 att 6 kap. 19 § skall upphöra att gälla,

 

dels

 

 att rubriken närmast före 6 kap. 19 § skall utgå,

 

dels

 

 att bilaga 2 till förordningen skall ha följande lydelse.

 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999.
2. Den som har påbörjat en utbildning till maskintekniker, sjöingenjör,

sjökapten eller styrman före den 1 augusti 1998 har rätt att få examen enligt
äldre bestämmelser t.o.m. den 31 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)
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Jfr rådets direktiv 98/35/EG av den 25 maj 1998 om ändring av direktiv 94/58/EG
om minimikrav på utbildning för sjöfolk, EGT L 172, 17.6.1998, s. 1 (Celex
398L0035).
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Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 1999:30
Utkom från trycket
den 23 februari 1999
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Bilaga 2

 

EXAMENSORDNING

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

7. Audionomexamen 

 

Omfattning

 

Audionomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
120 poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att få audionomexamen skall studenten ha
– de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som audio-

nom,
– de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna genomföra och

tolka hörselutredningar, bedöma behov av och förutsättningar för habilite-
ring och rehabilitering samt kunna planera, genomföra och utvärdera habili-
terings- och rehabiliteringsprogram,

– kunskaper om vilka faktorer som kan påverka hörselhälsan samt känne-
dom om och förmåga att informera om de möjligheter till förebyggande åt-
gärder som finns i avsikt att förhindra uppkomst av hörselskador,

– insikt i yrkesrollen som förbereder för lagarbete och samverkan med an-
dra yrkesgrupper,

– god självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med be-
aktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, ha
förmåga att värna om patienter och deras närstående.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

8. Barnmorskeexamen

 

Omfattning

 

Barnmorskeexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 60 poäng. Därtill ställs krav på avlagd sjuksköterskeexamen samt av
Socialstyrelsen utfärdad legitimation.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla barnmorskeexamen skall studenten ha
– förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självstän-

digt kunna arbeta som barnmorska,
– utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom,

med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av männis-
kan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras när-
stående,

– förvärvat kännedom om sådana förhållanden i samhället som påverkar
kvinnors och mäns hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande
och förebyggande arbete.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
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9. Barn- och ungdomspedagogisk examen

 

Barn- och ungdomspedagogisk examen kan utfärdas med inriktning mot ar-
bete som förskollärare eller med inriktning mot arbete som fritidspedagog.

 

Omfattning

 

Barn- och ungdomspedagogisk examen uppnås efter fullgjorda kursford-
ringar om sammanlagt 120 poäng.

För att erhålla barn- och ungdomspedagogisk examen skall studenten ha
fullgjort handledd praktik eller förvärvat motsvarande praktisk erfarenhet.

I examensbeviset skall anges för vilka arbetsuppgifter utbildningen är av-
sedd.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla barn- och ungdomspedagogisk examen skall studenten ha
– goda och för läraruppgifterna relevanta ämneskunskaper, 
– de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som förskollärare el-

ler fritidspedagog förverkliga målen för verksamheten och medverka i ut-
vecklingen av denna, 

– god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga till
lagarbete samt att i samarbete med andra lösa de förekommande uppgifterna, 

– sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och
metodik som krävs för att bedriva den verksamhet som utbildningen är inrik-
tad mot, 

– förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex.
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt interna-
tionella och interkulturella frågor, 

– förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, 

– förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel
för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i un-
dervisningen av barn och ungdomar/elever, 

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna, 

– god förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla arbete med
barn och ungdomar i grupp samt god kännedom om socialtjänsten och sko-
lan avseende mål, verksamhet och organisation. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

10. Bildlärarexamen

 

Omfattning 

 

Bildlärarexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt
minst 120 poäng. Den praktisk-pedagogiska delen av utbildningen omfattar
alltid minst 40 poäng.

För att erhålla bildlärarexamen skall studenten ha fullgjort handledd praktik. 
I examensbeviset skall anges för vilken undervisning utbildningen är av-

sedd. 
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Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla bildlärarexamen skall studenten ha 
– goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper, 
– de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverk-

liga skolans mål och medverka i utvecklingen av skolans verksamhet, 
– god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga att

bedriva lärararbete samt att i samarbete med andra lösa de i skolan förekom-
mande uppgifterna, 

– sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och
metodik som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är in-
riktad mot och lösa normala elevvårdsproblem i skolan, 

– förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex.
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt interna-
tionella och interkulturella frågor, 

– ett rikt och sammansatt bildspråk och erfarenhet av både manuella tekni-
ker och elektroniska medier, 

– kunskap om bildens historia samt förmåga att värdera bilder som konst-
närliga uttryck, som kommunikationsmedel, som medel för personlighetsut-
veckling och som medel för påverkan, 

– förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel
för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i un-
dervisningen av barn och ungdomar/elever, 

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 

 

11. Biomedicinsk analytikerexamen

 

Omfattning

 

Biomedicinsk analytikerexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om
sammanlagt 120 poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att få biomedicinsk analytikerexamen skall studenten ha
– de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som biome-

dicinsk analytiker,
– förmåga att självständigt planera och genomföra analyser och undersök-

ningar, kunna samla in, bearbeta och bedöma resultat; uppmärksamma och
hantera avvikelser; etablera och förbättra biomedicinska laboratoriemetodi-
ker samt ha goda kunskaper om kvalitetssäkring,

– insikt i yrkesrollen som förbereder för lagarbete och samverkan med an-
dra yrkesgrupper, 

– god självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med be-
aktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, ha
förmåga att värna om patienter och patientprov. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
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12. Brandingenjörsexamen 

 

Omfattning 

 

Brandingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om samman-
lagt 140 poäng. 

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla brandingenjörsexamen skall studenten ha 
– tillägnat sig de kunskaper i tekniska, naturvetenskapliga, humanistiska,

ekonomiska och samhällsvetenskapliga ämnen som studenten behöver för
att förstå och kunna tillämpa grunderna för det valda teknikområdet, 

– förvärvat kunskaper om och färdigheter i att utnyttja och utveckla meto-
der och tekniker avseende riskhantering och samhällsplanering samt befolk-
ningsskydd och räddningstjänst; detta i syfte att dels förebygga olyckor och
skador, dels genomföra effektiva insatser inom räddningstjänsten, 

– förvärvat de kunskaper som är förutsättningen för att studenten, efter nå-
got års yrkesverksamhet inom sitt område, skall kunna vara arbetsledare
inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten. 

Härutöver gäller de mål som högskolan bestämmer. 

 

13. Civilingenjörsexamen 

 

Omfattning 

 

Civilingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om samman-
lagt 180 poäng. 

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla civilingenjörsexamen skall studenten ha 
– tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en

sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matema-
tiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet, 

– förvärvat kunskaper om och färdigheter i att utforma produkter, proces-
ser och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov
samt till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning,
miljö och ekonomi, 

– förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverk-
samhet inom sitt område, självständigt kunna svara för utveckling eller ut-
nyttjande av ny teknik på internationellt konkurrenskraftig nivå. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 

 

14. Dietistexamen

 

Omfattning

 

Dietistexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120
poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)
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För att få dietistexamen skall studenten ha
– de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som dietist,
– kunskap om och förmåga att undersöka och bedöma näringsintag och

näringstillstånd, 
– förmåga att planera och hantera kost för olika grupper i samhället samt

förmåga att informera om kost och hälsa,
– förmåga att förebygga, utreda och behandla kost- och nutritionsrelate-

rade problem, symptom och sjukdomar,
– insikt i yrkesrollen som förbereder för lagarbete och samverkan med an-

dra yrkesgrupper,
– god självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med be-

aktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, ha
förmåga att värna om patienter och deras närstående.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

15. Flyglärarexamen 

 

Omfattning 

 

Flyglärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 40 poäng. Därtill ställs krav på flygutbildning, flygerfarenhet och psy-
kologisk lämplighet i enlighet med bestämmelserna för civil luftfart.

För att erhålla flyglärarexamen skall studenten ha fullgjort handledd prak-
tik.

I examensbeviset skall anges för vilken undervisning utbildningen är av-
sedd.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla flyglärarexamen skall studenten ha 
– förvärvat kunskaper och färdigheter för att arbeta professionellt som lä-

rare i grundläggande flygutbildning och övrig utbildning inom luftfarten, 
– förvärvat kunskaper om samhällets mål och regelverk för flygutbildning

och flygverksamhet, om individers roll i människa-maskinsystem samt om
pedagogiska och didaktiska teorier och praxis, 

– utvecklat flygsäkerhetsmässigt tänkande och förvärvat förmåga att i all
flygoperativ verksamhet iaktta och verkställa för flygsäkerheten lämpliga åt-
gärder,

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.

Härutöver gäller de mål som högskolan bestämmer.

 

16. Folkhögskollärarexamen

 

Folkhögskollärarexamen kan utfärdas med inriktning mot folkhögskola eller
med inriktning mot studieförbund.
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Omfattning 

 

Folkhögskollärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om samman-
lagt minst 40 poäng. 

För att erhålla folkhögskollärarexamen skall studenten ha fullgjort hand-
ledd praktik. 

I examensbeviset skall anges för vilken verksamhet utbildningen är av-
sedd. 

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla folkhögskollärarexamen skall studenten ha 
– de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare i folk-

högskolan eller som ledare i annat folkbildningsarbete, förverkliga målen för
verksamheten och medverka i utvecklingen av denna, 

– förtrogenhet med statens, folkhögskolans och folkbildningsorganisatio-
nernas mål för folkbildningen samt ett helhetsperspektiv på folkbildningens
personlighetsutvecklande, kulturella och sociala uppgifter, 

– god förmåga att leda och undervisa, att inspirera till självständiga stu-
dier och att stödja individers och gruppers planering av sina studier,

– god förmåga till samarbete och lagarbete samt goda kommunikations-
färdigheter och förmåga att använda praktiskt- estetiska uttrycksmedel, 

– förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel
för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i un-
dervisningen av barn och ungdomar/elever,

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.

Härutöver gäller de mål som högskolan bestämmer.

 

17. Grundskollärarexamen

 

Omfattning

 

Examen med 

 

inriktning mot undervisning i årskurserna 1–7

 

 uppnås efter
fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 140 poäng.

Examen med 

 

inriktning mot undervisning i årskurserna 4–9

 

 uppnås enligt
följande alternativ efter fullgjorda kursfordringar.

Alternativ 1

om sammanlagt minst 180 poäng. I huvudämnet ställs krav på minst 60 po-
äng ämnesstudier och i övrigt/övriga undervisningsämne/n minst 40 poäng.
När bild eller musik ingår ställs krav på minst 80 poäng i dessa ämnen. Om
hemkunskap, idrott, slöjd eller svenska ingår ställs krav på minst 60 poäng i
dessa ämnen.

Alternativ 2

om sammanlagt 140–180 poäng huvudsakligen enligt den utbildningsplan
för grundskollärarutbildning som gällde den 30 juni 1993 (UHÄ 1988-05-
31).
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Den praktisk-pedagogiska delen av utbildningen omfattar alltid minst 40
poäng.

För att erhålla grundskollärarexamen skall studenten ha fullgjort handledd
praktik.

I examensbeviset skall anges för vilken undervisning utbildningen är av-
sedd.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla grundskollärarexamen skall studenten ha 
– goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper,
– de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverk-

liga skolans mål och medverka i utvecklingen av grundskolans verksamhet,
– god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga att

bedriva lärararbete samt att i samarbete med andra lösa de i skolan förekom-
mande uppgifterna, 

– sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och
metodik som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är in-
riktad mot och lösa normala elevvårdsproblem i skolan,

– förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex.
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt interna-
tionella och interkulturella frågor, 

– förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser,

– förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel
för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i un-
dervisningen av barn och ungdomar/elever,

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.

För att erhålla grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i
årskurserna 1–7 skall studenten därutöver ha

– särskild kännedom om grundläggande läs- och skrivinlärning och/eller
om grundläggande matematikinlärning. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

18. Gymnasielärarexamen

 

Gymnasielärarexamen utfärdas för undervisning i kärnämnen och/eller ka-
raktärsämnen. För examen krävs dels ämnesstudier och/eller relevant yrkes-
utbildning och yrkeserfarenhet, dels praktisk-pedagogiska studier. 

 

Omfattning 

 

Examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 180,
160, 100 eller 40 poäng. I kursfordringarna ingår en praktisk-pedagogisk del
vilken avser det ämne eller de ämnen som ingår i examen och vilken alltid
omfattar minst 40 poäng. Beroende på val av ämneskombination eller ämne
krävs därtill fullgjorda kursfordringar enligt något av följande alternativ: 
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Alternativ 1 (minst 180 poäng):

Ämnesstudier om minst 80 poäng för undervisning i ett kärn- eller karaktärs-
ämne samt ämnesstudier i ett andra kärn- eller karaktärsämne om minst 60
poäng.

Alternativ 2 (minst 160/100 poäng):

Ämnesstudier om minst 60 poäng för undervisning i ett kärn- eller karaktärs-
ämne samt relevanta yrkesinriktade högskolekurser om minst 60 poäng för
undervisning i ett karaktärsämne. Därtill krävs omfattande yrkeserfarenhet.
Om relevanta yrkesinriktade högskolekurser inte finns kan dessa ersättas
med någon annan relevant yrkesutbildning.

Alternativ 3 (minst 100/40 poäng):

Relevanta yrkesinriktade högskolekurser om minst 60 poäng för undervis-
ning i ett karaktärsämne. Därtill krävs omfattande yrkeserfarenhet. Om rele-
vanta yrkesinriktade högskolekurser inte finns kan dessa ersättas med någon
annan relevant yrkesutbildning.

När moderna språk, naturkunskap, praktiskt-estetiskt ämne, samhällskun-
skap eller svenska ingår i något av alternativen krävs minst 80 poäng i äm-
net.

Normalt krävs ämnesfördjupning till minst 60-poängsnivån. I naturkun-
skap, samhällskunskap och svenska krävs dock endast ämnesfördjupning till
minst 40-poängsnivån i ett av de ingående ämnena.

I moderna språk krävs för läraryrket relevant, kommunikativ förmåga
samt förtrogenhet med och erfarenhet av språkområdets kultur och vardags-
liv.

För att erhålla gymnasielärarexamen skall studenten ha fullgjort handledd
praktik.

I examensbeviset skall anges för vilken undervisning utbildningen är av-
sedd.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla gymnasielärarexamen skall studenten ha 
– goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper,
– de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverk-

liga skolans mål och medverka i utvecklingen av gymnasieskolans och den
gymnasiala vuxenutbildningens verksamhet,

– god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga att
bedriva lärararbete samt att i samarbete med andra lösa de i skolan förekom-
mande uppgifterna,

– sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och
metodik som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är in-
riktad mot och lösa normala elevvårdsproblem i skolan,

– förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex.
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt interna-
tionella och interkulturella frågor, 
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– förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser,

– förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel
för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i un-
dervisningen av barn och ungdomar/elever,

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

19. Hushållslärarexamen

 

Omfattning

 

Hushållslärarexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt
minst 120 poäng. Den praktisk-pedagogiska delen av utbildningen omfattar
alltid minst 40 poäng.

För att erhålla hushållslärarexamen skall studenten ha fullgjort handledd
praktik.

I examensbeviset skall anges för vilken undervisning utbildningen är av-
sedd.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla hushållslärarexamen skall studenten ha 
– goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper,
– de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverk-

liga skolans mål och medverka i utvecklingen av skolans verksamhet,
– god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga att

bedriva lärararbete samt att i samarbete med andra lösa de i skolan förekom-
mande uppgifterna, 

– sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och
metodik som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är in-
riktad mot och lösa normala elevvårdsproblem i skolan,

– förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex.
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor och interna-
tionella och interkulturella frågor, 

– god förmåga att lösa uppgifter i hushållet och att identifiera olika hand-
lingsalternativ framför allt med utgångspunkt i ett ekologiskt perspektiv,

– förmåga att kritiskt värdera olika alternativ i hushållsarbetet som medel
för hälsa och personligt välbefinnande, 

– förmåga att identifiera handlingsalternativ och att bedöma dem, t.ex. att
utifrån ett resurshushållningsperspektiv kunna fatta relevanta beslut, 

– förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel
för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i un-
dervisningen av barn och ungdomar/elever,

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
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20. Idrottslärarexamen

 

Omfattning

 

Idrottslärarexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt
minst 120 poäng. Den praktisk-pedagogiska delen av utbildningen omfattar
alltid minst 40 poäng.

För att erhålla idrottslärarexamen skall studenten ha fullgjort handledd
praktik.

I examensbeviset skall anges för vilken undervisning utbildningen är av-
sedd.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla idrottslärarexamen skall studenten ha
– goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper,
– de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverk-

liga skolans mål och medverka i utvecklingen av skolans verksamhet,
– god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga att

bedriva lärararbete samt att i samarbete med andra lösa de i skolan förekom-
mande uppgifterna,

– sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och
metodik som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är in-
riktad mot och lösa normala elevvårdsproblem i skolan,

– förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex.
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt interna-
tionella och interkulturella frågor,

– en god personlig förmåga i idrott och förmåga att leda och stimulera an-
dra i fysiska aktiviteter samt förmåga att utnyttja beprövad erfarenhet och
vetenskapliga teorier i tolkning och analys av olika former av idrott och mo-
tion, av olika sätt att träna och av olika rörelsemönster,

– förmåga att värdera olika former av idrott som medel för hälsa och per-
sonligt välbefinnande samt som socialt fenomen,

– förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel
för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i un-
dervisningen av barn och ungdomar/elever,

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

21. Högskoleingenjörsexamen 

 

Omfattning 

 

Högskoleingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sam-
manlagt minst 80 poäng. 

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att få högskoleingenjörsexamen skall studenten ha 
– tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en

sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matema-
tiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,
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– förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, proces-
ser och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov
och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning,
miljö och ekonomi,

– förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverk-
samhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling av och svara för ut-
nyttjande av känd teknik i produktion och konstruktion.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

22. Juris kandidatexamen

 

Omfattning

 

Juris kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
180 poäng. 

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla juris kandidatexamen skall studenten ha
– förvärvat sådana teoretiska kunskaper och färdigheter främst inom civil-

rätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, finansrätt och internatio-
nell rätt som behövs för att kunna komma i fråga för anställning som domare
och verksamhet som advokat,

– förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser,

– förvärvat kunskaper om hur fysiskt och psykiskt våld påverkar kvinnor
och män,

– fått insikt i sådana ämnesområden, t.ex. rättshistoria, allmän rättslära
och ekonomi, som kan vara av särskild betydelse för tillämpningen av de ju-
ridiska kunskaperna.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

23. Konstnärlig högskoleexamen i dans

 

Omfattning

 

Konstnärlig högskoleexamen i dans uppnås efter fullgjorda kursfordringar
om sammanlagt minst 80 poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla konstnärlig högskoleexamen i 

 

dans

 

 skall studenten ha
– tillägnat sig kunskaper och färdigheter i att självständigt lösa de sce-

niska uppgifter dansare ställs inför,
– tillägnat sig en god grund för en fortsatt utveckling som skapande konst-

när i ett kollektiv.
Studenter i 

 

koreografi

 

 skall ha
– tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att antingen skapa ett drama-

tiskt underlag eller ge gestalt åt ett sådant dramatiskt underlag och därvid
leda och samordna insatser från övriga medverkande i denna process.

Studenter i 

 

danspedagogik

 

 skall ha
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– förvärvat kunskaper, färdigheter och pedagogiska metoder för att kunna
bedriva dansundervisning för barn, ungdom och vuxna inom olika dansfor-
mer,

– förvärvat kompetens för yrkesverksamhet som danspedagog i förskola,
grundskola, gymnasieskola, vuxenundervisning, kommunal dans/musik/kul-
turskola eller övrig frivillig dansundervisning.

Studenter i 

 

folkdans

 

 skall ha
– förvärvat de kunskaper och de färdigheter som behövs för att kunna

verka som lärare och ledare i folkdans,
– tillägnat sig en god grund för en fortsatt utveckling av pedagogiska me-

toder inom folkdansen.

Härutöver gäller de mål som högskolan bestämmer.

 

24. Konstnärlig högskoleexamen i konst och design

 

Omfattning

 

Konstnärlig högskoleexamen i konst och design uppnås efter fullgjorda kurs-
fordringar om sammanlagt minst 80 poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla konstnärlig högskoleexamen med inriktning på 

 

konst

 

 skall
studenten ha

– förvärvat kunskaper och färdigheter för att självständigt, och i samar-
bete med företrädare för andra yrkesområden, kunna verka som fritt ska-
pande konstnär inom fotografi, grafik, konsthantverk, måleri eller skulptur
m.m.

För att erhålla konstnärlig högskoleexamen med inriktning på 

 

design- och
formgivningsområdet

 

 skall studenten ha
– förvärvat kunskaper, färdigheter och en arbetsmetodik för att på konst-

närlig grund självständigt, och i samarbete med företrädare för andra yrkes-
områden, utforma produkter och lösa gestaltningsmässiga, tekniska, prak-
tiska, ekonomiska, miljömässiga och andra problem inom respektive special-
område.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

25. Konstnärlig högskoleexamen i musik

 

Omfattning

 

Konstnärlig högskoleexamen i musik uppnås efter fullgjorda kursfordringar
om sammanlagt minst 80 poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla konstnärlig högskoleexamen i musik skall studenten ha
– förvärvat kunskaper och färdigheter för att självständigt som sångare,

instrumentalmusiker, komponist, arrangör eller ensembleledare kunna ge-
stalta musik på hög kvalitativ nivå,
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– förvärvat kunskaper och färdigheter för att kunna förmedla musikaliska
upplevelser och stimulera till musikalisk aktivitet i olika sociala samman-
hang,

– tillägnat sig en god grund för en fortsatt utveckling som skapande konst-
när i ett kollektiv.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.

 

26. Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier

 

Omfattning

 

Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier uppnås efter fullgjorda kurs-
fordringar om sammanlagt minst 80 poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla konstnärlig högskoleexamen i scen och medier skall studenten
inom det 

 

sceniska gestaltningsområdet

 

 ha
– tillägnat sig kunskaper och färdigheter att självständigt lösa sceniska

uppgifter som artister ställs inför vid verksamhet inom film, opera, mim, mu-
sikal, TV eller teater,

– tillägnat sig en god grund för en fortsatt utveckling som skapande konst-
när i ett kollektiv.

Studenter i 

 

dramatik/dramaturgi

 

 och 

 

regi

 

 skall ha
– tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att antingen skapa ett drama-

tiskt underlag eller ge gestalt åt ett sådant dramatiskt underlag och därvid
leda och samordna insatser från övriga medverkande i denna process.

Studenter i 

 

medier

 

 skall ha
– förvärvat kunskaper och färdigheter för att självständigt och i samarbete

med företrädare för andra yrkesområden kunna lösa uppgifter vid verksam-
het inom film/radio/teater/TV-produktion, film/TV-foto, film/radio/TV-ljud-
teknik, filmklippning/videoredigering, maskering/perukmakeri, teaterteknik
eller dramatik/dramaturgi m.m.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.

 

27. Logopedexamen

 

Omfattning

 

Logopedexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 160
poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla logopedexamen skall studenten ha
– förvärvat förmåga att undersöka och bedöma den språkliga kommunika-

tionsförmågan hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika former av
röst-, tal- och språkrubbningar samt att ställa logopedisk diagnos och be-
döma förutsättningarna för att påverka kommunikationsförmågan fram-
gångsrikt, 
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– förvärvat grundläggande klinisk och pedagogisk erfarenhet av metodi-
ken vid rehabilitering/habilitering av röst-, tal- och språkrubbningar samt
förmåga att planera, genomföra och utvärdera behandlingsprogram,

– förvärvat en helhetssyn på individens språk och sociala situation samt
vunnit förståelse för att röst-, tal- och språkförmågan är en integrerad del av
individens personlighet,

– utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom,
med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av männis-
kan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras när-
stående,

– förvärvat kunskaper om logopedins roll inom hälso- och sjukvårdsarbe-
tet samt förmåga att utöva förebyggande hälsovård inom det logopedisk-fo-
niatriska arbetsområdet.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

28. Läkarexamen

 

Omfattning

 

Läkarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 220 po-
äng. 

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

 För att erhålla läkarexamen skall studenten ha
– förvärvat kunskaper och färdigheter som utgör grund för läkaryrket och

för att fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som krävs för att få obegränsad
behörighet som läkare,

– förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors
och mäns hälsa för att som läkare kunna arbeta förebyggande,

– utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom,
med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av männis-
kan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras när-
stående,

– förvärvat sådana kunskaper om sjukvårdens ekonomi och organisation
som är av betydelse för alla läkare samt utvecklat en yrkesfunktion som för-
bereder för lagarbete och samverkan med samtliga personalgrupper.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.

 

29. Musiklärarexamen

 

Musiklärarexamen kan utfärdas för inriktning mot undervisning inom för-
skola, grundskola och gymnasieskola, för inriktning mot instrumental/en-
sembleinriktning för undervisning i kommunal musikskola och annan frivil-
lig verksamhet eller för inriktning mot kyrkomusikalisk verksamhet.
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Omfattning

 

Musiklärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
minst 160 poäng. Den praktisk-pedagogiska delen av utbildningen omfattar
alltid minst 40 poäng.

För att erhålla musiklärarexamen skall studenten ha fullgjort handledd
praktik.

I examensbeviset skall anges för vilken undervisning utbildningen är av-
sedd.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla musiklärarexamen skall studenten ha
– goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper,
– de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverk-

liga skolans respektive frivillig musikundervisnings mål och medverka i ut-
vecklingen av verksamheten,

– god självkännedom och social kompetens och därigenom förmåga att
bedriva lärararbete samt att i samarbete med andra lösa de i skolan förekom-
mande uppgifterna,

– sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och
metodik som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är in-
riktad mot och lösa normala elevvårdsproblem,

– förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex.
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt interna-
tionella och interkulturella frågor,

– goda personliga musikaliska färdigheter samt förmåga att leda och in-
spirera människor i alla åldrar att utöva och skapa musik och att aktivt lyssna
till musik,

– förmåga att värdera musik som medel för personlighetsutveckling,
konstnärligt uttryck, kommunikationsmedel och som medel för påverkan,

– förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel
för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i un-
dervisningen av barn och ungdomar/elever,

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

30. Optikerexamen

 

Omfattning

 

Optikerexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120
poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla optikerexamen skall studenten ha
– förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna själv-

ständigt prova ut, färdigställa och lämna ut optiska synhjälpmedel i enlighet
med de föreskrifter som gäller för verksamheten som optiker, och
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– förvärvat kännedom om tillämplig lagstiftning inom hälso- och sjukvår-
den.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

 

31. Organistexamen

 

Omfattning

 

Organistexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 160
poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla organistexamen skall studenten ha 
– tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att självständigt kunna ge-

stalta musik på konstnärlig nivå inom det kyrkomusikaliska repertoarområ-
det, 

– tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att i sin kommande yrkesroll
kunna organisera och leda den kyrkomusikaliska verksamheten inom
Svenska kyrkan och andra trossamfund, 

– tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att kunna förmedla musika-
liska upplevelser i olika miljöer, 

– tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att kunna undervisa i kyrko-
musik inom trossamfund, skolväsendet och i andra sammanhang. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 

 

32. Ortopedingenjörsexamen

 

Omfattning

 

Ortopedingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sam-
manlagt 120 poäng.

 

Mål

 

 (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att få ortopedingenjörsexamen skall studenten ha
– de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som orto-

pedingenjör,
– de kunskaper och färdigheter som krävs för att tekniskt utforma hjälp-

medel för individen och verka som teknisk specialist inom hela rehabilite-
ringsområdet samt ha förmåga att medverka i hälsobefrämjande och före-
byggande arbete,

– insikt i yrkesrollen som förbereder för lagarbete och samverkan med an-
dra yrkesgrupper,

– god självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med be-
aktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, ha
förmåga att värna om patienter och deras närstående. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
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33. Psykologexamen 

Omfattning

Psykologexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 200
poäng. 

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla psykologexamen skall studenten ha 
– förvärvat kunskaper och färdigheter som utgör grund för psykologyrket

och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som krävs för le-
gitimation för yrket, 

– kunskaper om psykologiska metoder för åtgärder och behandling avse-
ende individer samt under handledning kunna medverka i psykoterapeutiska
arbetsuppgifter, 

– förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, 

– tillägnat sig förmågan att planera, leda och genomföra utvecklings- och
förändringsarbete som gäller grupper, organisationer och miljöer, 

– tillägnat sig förmågan att planera och genomföra personalutbildning och
handledning, 

– tillägnat sig förmågan att planera, leda och genomföra förebyggande ar-
bete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer, 

– tillägnat sig förmågan att på vetenskaplig grund kunna utvärdera och ut-
veckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom psykologernas verksam-
hetsområden, 

– utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom,
med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan
utvecklat sin förmåga till olika relationer. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 

34. Psykoterapeutexamen 

Omfattning 

Psykoterapeutexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om samman-
lagt 60 poäng under en treårsperiod. Därtill ställs krav på avlagd psykolog-
examen (enligt 1982 års studieordning), läkarexamen samt fullgjord specia-
liseringstjänstgöring i allmän psykiatri eller socionomexamen med föreskri-
ven komplettering eller annan motsvarande utbildning. 

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla psykoterapeutexamen skall studenten ha 
– förvärvat sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som fordras för

att självständigt kunna göra diagnostiska bedömningar och upprätta behand-
lingsprogram samt genomföra och utvärdera psykoterapi inom ett av områ-
dena individual-, grupp- eller familjeterapi, 

– förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, 

– utvecklat självständigt tänkande, självkännedom och förmåga till empa-
tisk inlevelse. 
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35. Receptarieexamen 

Omfattning

Receptarieexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 80
poäng.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla receptarieexamen skall studenten ha 
– förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som krävs för yrkesverk-

samhet inom det farmaceutiska området,
– förvärvat en helhetssyn på hälso- och sjukvårdens och den farmaceu-

tiska verksamhetens roll: innefattande rådgivning kring läkemedel och deras
användning.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

36. Sjukgymnastexamen

Omfattning 

Sjukgymnastexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
120 poäng.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla sjukgymnastexamen skall studenten ha 
– förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att kunna ar-

beta självständigt som sjukgymnast, 
– tillägnat sig kunskaper och färdigheter i sjukgymnastiska behandlings-

metoder och kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfa-
renhet, 

– utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom,
med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av männis-
kan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras när-
stående, 

– förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar männis-
kors hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyg-
gande arbete. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 

37. Sjukhusfysikerexamen

Omfattning

Sjukhusfysikerexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om samman-
lagt 180 poäng.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att få sjukhusfysikerexamen skall studenten ha
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husfysiker,

– förmåga att förstå och kunna tillämpa matematiska och naturvetenskap-
liga metoder i all verksamhet med strålning inom hälso- och sjukvården,

– kunskaper om de fysikaliska och tekniska aspekterna av strålbehand-
ling, nuklearmedicin, diagnostisk radiologi och användande av icke-jonise-
rande strålning samt deras tillämpning i vårdarbetet,

– praktiska färdigheter för att kunna utföra erforderliga kvalitetskontroller
av utrustning samt delta i kvalitetssäkringsarbetet av både utrustning och ar-
betsmetoder inom verksamheter med strålning, 

– insikt i yrkesrollen som förbereder för lagarbete och samverkan med an-
dra yrkesgrupper,

– god självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med be-
aktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, ha
förmåga att värna om patienter och deras närstående. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

38. Sjuksköterskeexamen 

Omfattning 

Sjuksköterskeexamen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
120 poäng. 

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla sjuksköterskeexamen skall studenten ha 
– förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självstän-

digt kunna arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård, 
– tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad, 
– utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom,

med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av männis-
kan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras när-
stående, 

– förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors
och mäns hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och före-
byggande arbete, 

– tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är
av betydelse för hälso- och sjukvården, 

– tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbe-
tet samt utvecklat en yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och sam-
verkan mellan samtliga personalgrupper,

– förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras närstående samt att
handleda vårdpersonal. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.
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Omfattning

Sjöingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst 120
poäng. 

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att få sjöingenjörsexamen skall studenten ha
– tekniskt kunnande för att, efter något års yrkesverksamhet inom områ-

det, kunna svara för drift och underhåll av fartygs maskin- och eltekniska ut-
rustning samt för brandsäkerheten,

– sjösäkerhetsmässigt tänkande och förmåga att i all operativ verksamhet
iaktta och verkställa för sjösäkerheten lämpliga åtgärder samt ha god själv-
kännedom och insikt i yrkesrollen som ger grund för lagarbete ombord,

– kunskaper om och färdigheter i att ha hand om produkter, processer och
arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till
samhällets mål för sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och eko-
nomi,

– kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfatt-
ning som krävs för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och natur-
vetenskapliga grunderna för teknikområdet.

Utbildningen skall uppfylla de krav som ställs i 1995 års tillägg till den in-
ternationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering
och vakthållning (STCW-konventionen). Dessa krav skall därvid ses som
minimikrav.

Utbildningen skall utformas så att maskinteknikerexamen kan uppnås ef-
ter 70 poäng.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 

40. Sjökaptens- och styrmansexamen

Omfattning

Sjökaptensexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst 120 po-
äng.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att få sjökaptensexamen skall studenten ha
– tekniskt och nautiskt kunnande för att, efter något års yrkesverksamhet

inom området, operativt kunna ha hand om fartyg och last i befattning som
befälhavare,

– sjösäkerhetsmässigt tänkande och förmåga att i all operativ verksamhet
iaktta och verkställa för sjösäkerheten lämpliga åtgärder samt ha god själv-
kännedom och insikt i yrkesrollen som ger grund för lagarbete ombord,

– kunskaper om och färdigheter i att ha hand om produkter, processer och
arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till
samhällets mål för sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och eko-
nomi,
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ning som krävs för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och natur-
vetenskapliga grunderna för teknikområdet.

Utbildningen skall uppfylla de krav som ställs i 1995 års tillägg till den in-
ternationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering
och vakthållning (STCW-konventionen). Dessa krav skall därvid ses som
minimikrav.

Utbildningen skall utformas så att styrmansexamen kan uppnås efter 70
poäng.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

41. Slöjdlärarexamen

Slöjdlärarexamen kan utfärdas för inriktning mot textilslöjd eller för inrikt-
ning mot trä- och metallslöjd. 

Omfattning 

Slöjdlärarexamen uppnås efter godkända kursfordringar om minst 120 po-
äng. Den praktisk-pedagogiska delen av utbildningen omfattar alltid minst
40 poäng. 

För att erhålla slöjdlärarexamen skall studenten ha fullgjort handledd
praktik. 

I examensbeviset skall anges för vilken undervisning utbildningen är av-
sedd. 

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla slöjdlärarexamen skall studenten ha 
– goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper, 
– de kunskaper och de färdigheter som behövs för att som lärare förverk-

liga skolans mål och medverka i utvecklingen av verksamheten, 
– god självkännedom och social kompetens och därigenom utvecklat sin

förmåga att bedriva lärararbete samt att i samarbete med andra lösa de i sko-
lan förekommande uppgifterna, 

– sådana insikter i pedagogik, specialpedagogik, didaktik, psykologi och
metodik som krävs för att bedriva den undervisning som utbildningen är in-
riktad mot och lösa normala elevvårdsproblem, 

– förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor som t.ex.
existentiella och etiska frågor, jämställdhetsfrågor, miljöfrågor samt interna-
tionella och interkulturella frågor, 

– färdighet i att kunna planera och framställa en produkt från idé till fär-
digt resultat och att kunna utnyttja konstnärligt perspektiv, vetenskapliga teo-
rier och beprövad erfarenhet vid bedömning av produkter, 

– förmåga att föra vidare och stimulera utvecklingen av hantverkstraditio-
ner, 

– förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel
för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i un-
dervisningen av barn och ungdomar/elever, 
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blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

42. Social omsorgsexamen

Social omsorgsexamen kan utfärdas för inriktning mot äldre, funktionshin-
drade och utvecklingsstörda eller mot socialpedagogiskt behandlingsarbete.

Omfattning 

Social omsorgsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst 100
poäng. 

I examensbeviset skall anges vilken inriktning utbildningen avser.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla social omsorgsexamen skall studenten ha
– förvärvat de kunskaper och färdigheter, den personliga utveckling och

den empatiska förmåga samt det kritiska tänkande som krävs för det sociala
omsorgsarbetet,

– tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva, leda och
utveckla social omsorgsverksamhet, grundad på en förståelse av samspelet
mellan individers och gruppers sociala situation, fysiska och psykiska hälsa i
förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,

– förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.

43. Socionomexamen

Omfattning

Socionomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
140 poäng.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla socionomexamen skall studenten ha
– förvärvat de kunskaper och den praktiska förmåga som krävs för socialt

arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå,
– uppnått kompetens att medverka i förebyggande socialt arbete och soci-

alt förändringsarbete på olika nivåer,
– utvecklat förmågan att analysera och förstå sociala processer och pro-

blem samt kunna identifiera och strukturera behov av åtgärder och lösningar
på olika nivåer,

– förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser,

– uppnått förmåga att relatera olika typer av åtgärder inom verksamheten
till de rättsregler och till de övergripande principer som styr lagstiftningen,
bl.a. inom det sociala området.
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44. Specialpedagogexamen

Specialpedagogexamen kan utfärdas för inriktning mot komplicerad inlär-
ningssituation, mot dövhet eller hörselskada, mot synskada eller mot utveck-
lingsstörning.

Omfattning

Specialpedagogisk examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst
40 poäng. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen.

I examensbeviset skall anges för vilken verksamhet utbildningen är av-
sedd. 

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla specialpedagogexamen skall studenten ha
– de kunskaper och färdigheter som behövs för att aktivt kunna arbeta

med barn, ungdomar och vuxna i komplicerade inlärningssituationer inom
såväl skola, barnomsorg och vuxenutbildning som habilitering/rehabilite-
ring,

– de kunskaper och förhållningssätt som ger kompetens för undervisande,
handledande och rådgivande pedagogiska uppgifter avseende personal inom
barnomsorg, skola, vuxenutbildning och rehabilitering,

– förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel
för egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i un-
dervisningen av barn och ungdomar/elever, om denna kunskap inte ingår i
den tidigare avlagda lärarexamen,

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de vetenskapliga
teorier studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.

För att erhålla specialpedagogexamen med inriktning mot komplicerad
inlärningssituation skall studenten ha

– kompetens att undervisa människor med lindrigt begåvningshandikapp
och andra funktionshinder samt kognitiva, språkliga och/eller sociala och
känslomässiga problem.

För att erhålla specialpedagogexamen med inriktning mot dövhet eller
hörselskada skall studenten ha

– de kunskaper och färdigheter som behövs för att undervisa döva och
hörselskadade,

– förmåga att utan svårighet kommunicera med döva/hörselskadade på
teckenspråk,

– kunskap om sociala och känslomässiga utvecklingsproblem vid tidigt
inträffad total eller partiell hörselskada och vid hörselbortfall senare i livet.

För att erhålla specialpedagogexamen med inriktning mot synskada
skall studenten ha

– de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna undervisa och
handleda synskadade,

– kunskap om sociala och känslomässiga utvecklingsproblem vid tidigt
inträffad total eller partiell synskada och vid synbortfall senare i livet.
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störning skall studenten ha

– kompetens att arbeta med och utveckla pedagogiska program för män-
niskor med betydande begåvningshandikapp, förvärvad hjärnskada, uttalade
psykiska särdrag, autism eller autismliknande tillstånd,

– kunskap om flerhandikapp och god förmåga att använda alternativa
kommunikationsformer.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.

45. Studie- och yrkesvägledarexamen

Omfattning

Studie- och yrkesvägledarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om
sammanlagt 120 poäng.

För att erhålla studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten ha full-
gjort handledd praktik.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten ha
– förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för att vägleda och in-

formera ungdomar och vuxna inför val av framtida utbildnings- och yrkes-
verksamhet i Sverige och utomlands,

– förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för att som studie- och
yrkesvägledare inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning kunna
förverkliga dessa verksamheters mål samt medverka till utveckling av verk-
samheten,

– förvärvat goda insikter om barns, ungdomars och vuxnas utveckling och
inlärning samt om skolans uppgift i samhället,

– utvecklat förmåga att analysera och förstå studie- och yrkesvalsproces-
sen samt utifrån denna kunskap identifiera olika individers och gruppers be-
hov av stöd för sitt studie- och yrkesval,

– uppnått kompetens att stödja övrig personal i deras studie- och yrkes-
orienterande insatser,

– utvecklat förmågan att i samarbete med andra planera och utveckla reha-
biliteringsprogram för människor med särskilda svårigheter i arbetslivet,

– förvärvat insikter om betydelsen av användningen av datorer och infor-
mationsteknik i arbetslivet samt erfarenhet av informationstekniken för in-
formation och vägledning,

– redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de teorier studenten
blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

46. Tandhygienistexamen

Omfattning

Tandhygienistexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
80 poäng.



26

SFS 1999:30 Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla tandhygienistexamen skall studenten ha
– förvärvat de kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt

kunna arbeta som tandhygienist,
– förvärvat kunskaper om munhålans betydelse för det allmänna välbefin-

nandet och allmäntillståndets inverkan på munhälsan,
– tillägnat sig förmågan att svara för regelbundna undersökningar av mun-

status samt att analysera, utreda och dokumentera behov av munhälsovård-
ande insatser och utvärdera insatta åtgärder,

– utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom,
med beaktande av en helhetsbild av människan, utvecklat sin förmåga till
goda relationer med patienter och deras närstående.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.

47. Tandläkarexamen

Omfattning

Tandläkarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
200 poäng.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla tandläkarexamen skall studenten
– ha förvärvat kunskaper och färdigheter som utgör grund för tandläkaryr-

ket och som krävs för att få obegränsad behörighet som tandläkare,
– ha tillägnat sig en medicinsk och social helhetssyn på kvinnor och män

och deras situation,
– vara förberedd för verksamhet inom hela tandvården och därvid ha kun-

skaper om förebyggande åtgärder för såväl enskilda som grupper av patien-
ter samt om diagnostik och behandling av sjukdomar och anomalier i tänder,
munhåla, käkar och omgivande vävnader för patienter i olika åldrar och med
olika behov,

– förstå sambandet mellan å ena sidan patientens orala hälsotillstånd och å
andra sidan hans allmänna hälsotillstånd och andra bakomliggande faktorer
samt därvid ha lärt sig att respektera patientens integritet och ha utvecklat sin
förmåga till inlevelse,

– kunna samarbeta med övrig personal inom tandvården och ha tränat
tandläkarens arbetsledande roll i tandvårdsgruppen,

– ha tillägnat sig både hälsoekonomiskt och vårdekonomiskt tänkande
samt kunna delta i utvärderingar av en kliniks verksamhet, varvid speciell
vikt läggs vid kvalitetssäkring.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.

48. Tandteknikerexamen

Omfattning

Tandteknikerexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt
120 poäng.
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För att få tandteknikerexamen skall studenten ha
– de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som tand-

tekniker,
– de kunskaper och färdigheter som krävs för att framställa olika typer av

tandtekniska arbeten som används inom tandvården, liksom förmåga att be-
döma och utvärdera kvaliteten på tandtekniska arbeten,

– kunskaper om dentala material och deras påverkan såväl i munhålan
som på miljön, allmänna odontologiska behandlingsprinciper, bettfysiologi
samt hygien,

– insikt i yrkesrollen som förbereder för samverkan med andra yrkesgrup-
per,

– förmåga att inom ramen för yrkesverksamheten värna om och respektera
patientens behov.

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer.

49. Teologie kandidatexamen

Omfattning

Teologie kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sam-
manlagt 140 poäng alternativt 160 poäng. Det sistnämnda alternativet är av-
sett för blivande präster.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) 

För att erhålla teologie kandidatexamen skall studenten ha 
– förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar inom det religionsvetenskap-

liga området som förberedelse för yrkesverksamhet inom trossamfunden el-
ler i samhället i övrigt, 

– tillägnat sig kunskaper i den omfattning som fordras för att kunna förstå
och analysera religioners och livsåskådningars innehåll, funktion som ge-
menskapsbildning, betydelse för enskilda och roll i samhället, 

– förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som
påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser,

– förvärvat kunskaper om hur fysiskt och psykiskt våld påverkar kvinnor
och män.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.

50. Yrkesteknisk examen

Omfattning

Yrkesteknisk examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst 60
poäng. Därtill ställs krav på tidigare, relevant yrkeserfarenhet.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)
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För att erhålla yrkesteknisk examen skall studenten ha
– tillägnat sig relevanta ämneskunskaper i en sådan omfattning som for-

dras för att förstå och kunna tillämpa de teoretiska grunderna för det valda
området,

– förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att använda kända metoder
inom det valda området,

– förvärvat kunskaper och färdigheter i att handha produkter, processer
och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt
till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö
och ekonomi.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.


