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HÖGSKOLEEXAMEN
HIGHER EDUCATION DIPLOMA
Benämningar
Högskoleexamen utfärdas antingen inom de huvudområden som inrättats på lägst kandidatnivå vid
Mittuniversitetet eller genom ett fullföljt och av Mittuniversitetet fastställt utbildningsprogram som leder
till denna examen. Examensbenämningen är Högskoleexamen med inriktning mot xx med engelsk
översättning Higher Education Diploma with specialization in Xx, där XX anger huvudområdet eller
utbildningsprogrammets huvudsakliga inriktning.

Fastställande
Examensbeskrivningen för Högskoleexamen är fastställd av rektor 2006-11-28 och reviderad 2007-06-12,
2008-01-15, 2010-01-26 samt 2013-04-30. Denna version gäller fr o m 2013-09-01.

Utbildningsnivå
Högskoleexamen avläggs på grundnivå.

Mål enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen,
inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga
metoder inom området.
Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på
väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det
område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom
huvudområdet för utbildningen.

Examensfordringar
Nationella krav enligt högskoleförordningen
Högskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng.
Studenten skall inom ramen för kursfordringarna ha:
– fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen och
– uppfylla de preciserade krav som högskolan ställer.

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet)
Högskoleexamen med inriktning mot huvudområde fordrar:
– studier om minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete
omfattande minst 7,5 högskolepoäng,
– att huvudområdet skall vara inrättat på lägst kandidatnivå vid Mittuniversitetet och
– 60 högskolepoäng valfria kurser.
Högskoleexamen med utbildningsprogrammets huvudsakliga inriktning* fordrar:
– ett fullföljt och av Mittuniversitetet fastställt utbildningsprogram som leder till Högskoleexamen
innehållande ett självständigt arbete omfattande minst 7,5 högskolepoäng.
*Utbildningsprogrammets huvudsakliga inriktning får inte vara densamma som något av
Mittuniversitetets inrättade ämnen eller huvudområden.

Övrigt
Av universitetets ämnes-/huvudområdeslista framgår bl a vilka ämnen som är inrättade på lägst
kandidatnivå. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej
överlappa/likna varandra i innehåll.

