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Bestämmelserna

• Lag och förordning

• Examensordningen

• Begränsat bemyndigande när det gäller examen
- för- och efterled
- de preciserade krav som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven 
i examensbeskrivningen

• Inget bemyndigande när det gäller tillgodoräknande.



Samma examen vid ett annat lärosäte

• Kan man neka examen studenten redan har fått examen vid ett annat 
lärosäte?

• Finns inget hinder. Måste pröva ansökan.
• Det bemyndigande som finns i examensordningen gäller bara för det egna 

lärosätet.
• Beslut 2021-12-10, (reg.nr 243-03150-21)



Inte antagen till medicine doktorsexamen

• Universitetet nekade medicine doktorsexamen med hänvisning till att 
doktoranden inte var antagen till medicin utan till odontologi

• Kan inte ställa som krav att studenten ska vara antagen till inriktningen. Av 
yttrandet framgick att hon uppfyllde kraven. Nämnden biföll överklagandet.

• Beslut 2021-11-12 (reg.nr 243-2406-21)



Tillgodoräknande av kurs från grundnivå till 
avancerad nivå

• Lärosätet avslog på grunden att åberopade kurser var på grundnivå och inte kunde tillgodoräknas mot en 
programkurs på avancerad nivå. Åberopade kurser täckte inte heller in alla områden som programkursen tar 
upp.

• Något utrymme för att avslå en ansökan om tillgodoräknande med hänvisning till generella 
ställningstaganden av lärosätet eller lokala regler finns inte i någon lagstiftning. En individuell prövning av en 
students kunskaper och färdigheter i förhållande till den utbildning som studenten önskar få tillgodoräkna 
sig ska således alltid göras.

• Överklagandet avslogs efter en bedömning i sak.

• Beslut 2022-02-18 (reg.nr 241-3101-21)



Lissabonkonventionen

• Lissabonkonventionen tillämpas på all utbildning i utbildningslandet 
oavsett när examen utfärdades.

• Beslut 2022-09-23 (dnr 241-01645-22)



Gemensam examen

• Fråga om studenten, förutom den gemensamma examen även kan 
ansöka om en examen från det svenska lärosätet.

• En gemensam examen är en dubbel examen. Särskilda bestämmelser 
finns i 6 kap. 11 a-f §§ högskoleförordningen.

• Frågan har inte prövats av nämnden



Examen utan att ha läst någon kurs vid 
högskolan

• Antagen student ansöker om tillgodoräknande och därefter examen. 
Studenten har inte läst någon kurs vid lärosätet. Vilken betydelse har 6 kap. 
11 § högskoleförordningen 

• Utbildning vid mer än en högskolan
• Slutfört sin utbildning?
• Nämnden har inte prövat frågan.



Studentbegreppet

• Är man student bara för att man registrerat sig? 
• 1 kap 4 § högskoleförordningen ”antagen till och bedriver 

högskoleutbildning”
• Nämnden har haft ärenden där en antagen inte har påbörjat utbildningen 

och därmed inte ansågs vara student. Nämnden har dock inte haft något 
ärende där lärosäte där just detta prövats. 



Sista kursen har inte betyg

• Var har studenten slutfört utbildningen om den sista kursen inte är 
avslutad?

• Inte prövat av nämnden



Underlagen i examens- och 
tillgodoräknandeärenden

• Examensärenden – i regel inga problem.

• Tillgodoräknandeärendena – yttrandena bör bli bättre. Har man 
beslutat om allt. Har man motiverat sitt beslut? Finns det 
studieregisterutdrag på allt, inklusive utländsk utbildning. 



Några andra frågor

• Måste man läsa hela ansökan om den är 1000 sidor? 

• Utformningen av utbildningsplaner (6 kap. 17 §
högskoleförordningen)

• Valfri kurs i examen


