Här får du en kort beskrivning av vad det nya
utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid
Göteborgs universitet.
OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser.

Europa – din nya
studieort!
Högskolan står inför en stor reform som kommer att innebära förändringar för dig som är student. Det gäller framför allt dig som läser
fristående kurser. Anledningen till den nya reformen är att 45 europeiska
länder har anslutit sig till den s k Bolognaprocessen. Syftet är att
senast 2010 ha skapat ett gemensamt europeiskt område för högre
utbildning och att göra Europa till en attraktiv och konkurrenskraftig
utbildningskontinent.
För dig som är student innebär det en ökad rörlighet mellan lärosätena,
både nationellt och internationellt. Med tydliga och jämförbara examina
skapas ett gemensamt poängsystem och ett utbildningssystem på tre
utbildningsnivåer; grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det ska
till exempel vara fullt möjligt att läsa grundnivån vid ett lärosäte och
den avancerade nivån vid ett annat. Med ökad jämförbarhet syftar förändringarna också till ökad internationell anställningsbarhet.

I KORTHET INNEBÄR
FÖRÄNDRINGEN FÖLJANDE:
• Högskoleutbildningen delas in i tre nivåer
– grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
• Varje examen får en fast poängomfattning
– exaktexamen
• Nytt poängsystem genomförs
– ett läsår omfattas av 60 högskolepoäng (hp)
• Alla kursplaner skrivs om
• Du behöver ha en mer långsiktig plan för
dina studier
• Du måste själv informera dig om vad som krävs
för att nå en viss examen

FÖR DIG SOM FÖLJER ETT UTBILDNINGSPROGRAM
Du som följer ett utbildningsprogram, som idag leder till generell
examen eller yrkesexamen, kommer inte att märka av några stora
förändringar. Kursplanerna inom programmen skrivs om så att de
anpassas till det nya utbildningssystemet.

FÖR DIG SOM LÄSER FRISTÅENDE KURSER
Tänk ut din väg mot examen
Om målet med dina studier är att få ut en examen måste du ta
reda på vilka kurser och på vilken utbildningsnivå du måste läsa för att
uppfylla de nya examenskraven. Du kommer fortfarande att ha stor
valfrihet att sätta ihop de ämnesområden och de kurser
du vill, men du måste vara medveten om vilka konsekvenser dina val får för en eventuell examen.
Med de nya reglerna kan du bara ta med exakt
så många poäng som den examen du vill ha
omfattar. Har du fler poäng än vad som fordras
kan du få ut ett vanligt studieintyg eller kursbevis på dem. Nya examensbeskrivningar och nya
kursplaner utarbetas efter hand. Under 2006 tas
kurs- och utbildningsplaner fram för läsåret
2007/08. Ta kontakt med din institution för mer information.

OBS!

Fortsatt valfrihet
Precis som tidigare kan du läsa fristående kurser även om du inte vill
ta ut en examen. Vid Göteborgs universitet värnar vi fortfarande om de
fristående kurserna och möjligheterna att själv sätta ihop sin utbildning
och erhålla en examen.

FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT
I det nya utbildningssystemet kommer både examensfordringarna
och målen för kurserna att uttryckas i s k förväntade studieresultat.
Dessa säger vad du kan förvänta dig kunna, förstå, förhålla dig till och
kunna utföra efter utbildningen. Kurserna blir som bitar i examenspusslet där målen i kursplanerna ska passa ihop med målen i
examensbeskrivningen. När du väljer kurser måste du se till att dessa
tillsammans uppfyller målen som anges för den examen du vill ha. Om
du vill ta ut en examen måste du på ett tidigt stadium känna till dess
examensbeskrivning.

TRE UTBILDNINGSNIVÅER
Högskoleutbildningen delas in i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå
och forskarnivå. Dessutom införs ett nytt poängsystem med högskolepoäng (här förkortat till hp). Ett läsår kommer att motsvaras av 60 högskolepoäng (hp) istället för nuvarande 40 poäng (p).
Olika examina har fastställts inom utbildningsnivåerna. Din examen
kommer att innehålla exakt det antal poäng som anges vid varje
nivå – exaktexamen.

Grundnivå
Högskoleexamen / Konstnärlig högskoleexamen 120 hp (4 terminer)
Kandidatexamen / Konstnärlig kandidatexamen 180 hp (6 terminer)
Yrkesexamina (olika poängomfattning)

Avancerad nivå
Magisterexamen / Konstnärlig magisterexamen 60 hp (2 terminer)
Masterexamen / Konstnärlig masterexamen 120 hp (4 terminer)
Yrkesexamina (olika poängomfattning)

Forskarnivå
Licentiatexamen 120 hp (4 terminer)
Doktorsexamen 240 hp (8 terminer)

Alla examina placeras in i det nya systemet och anpassas till någon av
nivåerna. Yrkesexamina kommer att finnas kvar i ungefär samma
utsträckning som förut. Målet är att de som läser ett program som
leder till yrkesexamen också ska kunna ta ut en generell examen.

HUR DU GÅR VIDARE TILL NÄSTA NIVÅ
Utbildningsnivåerna bygger på varandra. För att gå vidare till en högre
nivå måste du uppfylla examenskraven. Det kommer att finnas krav på
vilken typ av kurser som får ingå i respektive examen och hur många
poäng du kan använda från en annan utbildningsnivå.

ÖVERGÅNGSREGLER KOMMER VID
ÅRSSKIFTET 2006/2007
Du som har påbörjat din utbildning före 1 juli 2007 har möjlighet att ta
ut en examen enligt det gamla systemet fram till 2015. Detaljerade
övergångsregler kommer vid årsskiftet.
Tänk på att om du nyligen börjat studera kommer du att genomföra
den största delen av dina studier enligt det nya systemet.
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Mer information om hur du påverkas kan du få hos din institution.
Du kan också läsa mer om Bolognaprocessen på universitetets
hemsida www.gu.se/bologna
Förändringarna i högskoleförordningen finns i SFS 2006:1053.
http://62.95.69.3/SFSDOC/06/061053.pdf

