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MASTEREXAMEN
DEGREE OF MASTER OF ARTS (120 CREDITS)
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (120 CREDITS)
Benämningar
Masterexamen utfärdas med följande benämningar:
Masterexamen med huvudområdet xx
Ekonomie masterexamen med huvudområdet xx
Filosofie masterexamen med huvudområdet xx
Politices masterexamen med huvudområdet xx
Teknologie masterexamen med huvudområdet xx
Masterexamen utfärdas inom de huvudområden (xx) som inrättats på masternivå vid Mittuniversitetet och
kan utfärdas utan eller med förled och översätts till Degree of Master of Arts (120 credits) with a major in Xx
alternativt Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Xx beroende på valt huvudområde.

Fastställande
Examensbeskrivningen för Masterexamen är fastställd av rektor 2006-11-28 och reviderad 2007-06-12, 2008-0115, 2010-01-26, 2013-04-30 (stavfel samt redaktionell ändring 2013-11-07, 2016-04-07 av Examensenheten).
Denna version gäller fr o m 2007-07-01. Engelsk översättning av examensbenämning är reviderad 2012-03-01
enligt HSVFS 2012:1.

Utbildningsnivå
Masterexamen avläggs på avancerad nivå.

Mål enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande
inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för
dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att
självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på
forsknings- och utvecklingsarbete,

–
–

visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors
ansvar för hur den används, och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.

Examensfordringar
Nationella krav enligt högskoleförordningen
Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng.
Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha:
– studier om minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området
(huvudområdet) för utbildningen,
– ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för
utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15
högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst
15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning,
– tidigare avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180
högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen och
– uppfylla de preciserade krav som högskolan ställer.

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet)
Masterexamen fordrar:
– att studierna om minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet ska vara på avancerad nivå och
innehålla det självständiga arbetet,
– att huvudområdet ska vara inrättat på masternivå vid Mittuniversitetet och
– 60 högskolepoäng valfria kurser varav maximalt 30 högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå.
Ekonomie masterexamen fordrar:
– att studierna om minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet ska vara på avancerad nivå i ämnet
företagsekonomi och innehålla det självständiga arbetet,
– minst 30 högskolepoäng i nationalekonomi. Om tidigare studier innehåller kravet om nationalekonomi är valet av kurser fritt och
– 30 högskolepoäng valfria kurser.
Totalt får maximalt 30 högskolepoäng av de valfria kurserna utgöras av kurser på grundnivå.
Filosofie masterexamen fordrar:
– att studierna om minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet ska vara på avancerad nivå och
innehålla det självständiga arbetet,
– att huvudområdet ska vara inrättat på masternivå vid Mittuniversitetet,
– 30 högskolepoäng i ett andraämne*. Om tidigare studier innehåller andraämnet är valet av kurser fritt
och
– 30 högskolepoäng valfria kurser.
Totalt får maximalt 30 högskolepoäng av de valfria kurserna utgöras av kurser på grundnivå.
*Alla ämnen och huvudområden inrättade vid Mittuniversitetet alternativt ämne som är inrättat upp t o m lägst
kandidatnivå vid annat lärosäte.
Politices masterexamen fordrar:
– att studierna om minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet är på avancerad nivå i ämnet
statsvetenskap och innehåller det självständiga arbetet,
– 30 högskolepoäng i ett av ämnena nationalekonomi eller statistik. Om tidigare studier innehåller detta
krav är valet av kurser fritt och
– 30 högskolepoäng valfria kurser.
Totalt får maximalt 30 högskolepoäng av de valfria kurserna utgöras av kurser på grundnivå.

Teknologie masterexamen fordrar:
– att studierna om minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet ska vara på avancerad nivå och
innehålla det självständiga arbetet,
– att huvudområdet ska vara tekniskt och inrättat på masternivå vid Mittuniversitetet,
– 30 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik som andraämne. Om tidigare studier innehåller
andraämnet är valet av kurser fritt och
– 30 högskolepoäng valfria kurser.
Totalt får maximalt 30 högskolepoäng av de valfria kurserna utgöras av kurser på grundnivå.

Övrigt
Av universitetets ämnes-/huvudområdeslista framgår bl a vilka ämnen som är inrättade på masternivå samt
vilka som är tekniska. Samtliga kurser ingående i examen ska vara helt avslutade och får ej överlappa/likna
varandra i innehåll. Ingen av kurserna får ha ingått i den tidigare avlagda examen – undantag finns dock,
vilket gäller kurser som ingått i äldre utfärdade examina fastän de inte behövde ingå.

