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En ny högskola
Den 1 juli 2007 förändras utbildningsstrukturen i högskolan.
Det är en anpassning till den s.k. Bolognaprocessen som
ligger till grund för förändringarna. 45 länder i Europa
har anslutit sig till processen. Ett av målen är att skapa en
gemensam utbildningsstruktur, bland annat genom en
indelning av den högre utbildningen i tre nivåer . Med en
utbildningsstruktur som kan kännas igen i nästan hela
Europa blir det lättare att jämföra examina länderna
emellan och lättare för dig som student att röra dig mellan
olika studieorter. Du kan enklare börja din utbildning vid
ett universitet och avsluta den vid ett annat. Det ska till
exempel vara fullt möjligt att läsa grundnivån i Italien och
den avancerade nivån i Sverige. Med ökad jämförbarhet är
målet också att det ska bli enklare att få en anställning i ett
Bolognaanslutet land.



I korthet händer det här
• Högskoleutbildningen delas in i tre nivåer
- Grundnivå
- Avancerad nivå
- Forskarnivå
• Varje examen kopplas till en av utbildningsnivåerna och
får en fast poängomfattning
• Nytt poängsystem införs
- Poäng ersätts av högskolepoäng
(1poäng=1,5högskolepoäng)
- Heltidsstudier under ett läsår omfattar på så sätt
60 högskolepoäng (hp)
• Kursernas målbeskrivningar blir tydligare och lyfter fram
vilka kunskaper och färdigheter du ska ha fått när kursen är
avslutad.
• Om du vill studera för att ta ut en examen behöver du
tidigt ta reda på vilka kurser som behövs för att uppfylla
kraven för din tänkta examen. Ta gärna hjälp av en studievägledare.



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 hp istället för nuvarande
40 poäng (p). Det innebär inte att du ska läsa in mer på en
termin, det är ett nytt sätt att räkna.
I motsats till tidigare bestämmelser kommer nya examensbevis att innehålla exakt det antal poäng som anges för varje
examen.
Alla examina nivåbestäms enligt den nya strukturen. Yrkesexamina kommer att finnas kvar i ungefär samma utsträckning som förut. Målet är att de som läser ett program som
leder till yrkesexamen, som till exempel socionomexamen
eller sjuksköterskeexamen, också ska kunna ta ut generell
examen, t. ex. kandidatexamen eller magisterexamen, inom
sitt ämnesområde. Mer information kan du få hos din
studievägledare eller på examensenheten vid Göteborgs
universitet.
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Grundnivå
Högskolestudierna börjar på grundnivå. Kurserna på den
här nivån bygger på att du har grundläggande behörighet
till högskolestudier. För en del kurser krävs också särskild
behörighet från t. ex. gymnasiet, genom särskilda prov eller
från högskolekurser på grundnivå.
Examina på grundnivå:

Högskoleexamen/Konstnärlig högskoleexamen 120 hp (4 terminer)
Kandidatexamen/Konstnärlig kandidatexamen 180 hp (6 terminer)
Yrkesexamen (varierande poängomfattning)

Avancerad nivå
Studierna för examen på avancerad nivå tar normalt ett år
(magisterexamen) eller två år (masterexamen). Kurser på
den här nivån bygger på att du har läst på grundnivå. För
att vara behörig till ett program som startar på avancerad
nivå måste du uppfylla examenskraven på grundnivå om
180 hp eller ha motsvarande förkunskaper. Därtill måste
du uppfylla de krav på särskild behörighet som anges för
respektive utbildning.
För att ha grundläggande behörighet till fristående kurser på
avancerad nivå behöver du inte uppfylla kraven för examen
på grundnivå, men du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven för den kurs du söker.
Examina på avancerad nivå:
Magisterexamen/Konstnärlig magisterexamen 60 hp (2 terminer)
Masterexamen/Konstnärlig masterexamen 120 hp (4 terminer)
Yrkesexamen (varierande poängomfattning)

Forskarnivå
Studierna bygger på att du har förkunskaper motsvarande
minst fyra års högskolestudier, varav ett år på avancerad


nivå, och uppfyller de särskilda behörighetskraven för ditt
huvudområde. Studierna på forskarnivå varar normalt i fyra år.
Du som uppfyller kraven för grundläggande behörighet till
forskarutbildningen före 1 juli 2007, kommer att ha grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå till och
med den 30 juni 2015.
Examina på forskarnivå:
Licentiatexamen 120 hp (4 terminer)
Doktorsexamen 240 hp (8 terminer)

Förväntade studieresultat
I den nya utbildningsstrukturen har fokus flyttats från
utbildningens innehåll till studentens lärande. Detta innebär
att både examensfordringarna och målen för kurserna
uttrycks i s.k. förväntade studieresultat. Dessa säger vad du
kan förvänta dig kunna, förstå, förhålla dig till och kunna
utföra efter utbildningen. 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
därför på ett tidigt stadium känna till dess examensbeskrivning.
Rådgör gärna med studievägledare.
Förväntade studieresultat kan till exempel vara att:
• ”känna till hur skötselplaner är formulerade” (biologi,
inledande kurs grundnivå);
• ”självständigt producera underlag för skötselplaner”
(biologi, avslutande kurs grundnivå);
• ”analysera underlag och leda arbetet för framtagandet
av skötselplaner” (biologi, avancerad nivå)


Du som studerar påverkas
Du som följer ett utbildningsprogram
Du som följer ett utbildningsprogram, som idag leder till
generell examen eller yrkesexamen, behöver normalt inte
själv göra något för att kunna få ut examen enligt de nya
bestämmelserna. Kursplanerna inom programmen anpassas till den nya utbildningsstrukturen. Du kan fullfölja den
utbildning du håller på med t.o.m. 30 juni 2015.
Kontakta studievägledare för mer information.
Vissa program, som leder till en yrkesexamen, förändras:
• Teologie kandidatexamen – kommer i fortsättningen inte 		
att vara en yrkesexamen. Har du påbörjat studierna före
1 juli 2007 kan du ta ut en yrkesexamen t o m juni 2015.
• Juris kandidatexamen byter namn till juristexamen
• Civilekonomexamen om 240 hp (4 års heltidsstudier)
införs som en ny yrkesexamen

Du som läser fristående kurser
Efter den 1 juli 2007 kommer alla kurser du läser att vara
anpassade till den nya utbildningsstrukturen. Du som har
läst kurser före dess har möjlighet att ta ut en examen enligt
den gamla ordningen till och med den 30 juni 2015.
Eventuella för- eller nackdelar med att ta ut en examen
enligt den nya eller den gamla ordningen kan vara bra att
diskutera med din studievägledare.



Du som student behöver inte meddela någon om du
planerar att studera mot den nya eller den gamla examensstrukturen. Det är dock viktigt att du själv känner till vilka
krav som gäller för den examen du eventuellt vill ha. Om
du påbörjar dina studier efter den 1 juli 2007 kan du endast
ta ut en examen enligt den nya strukturen.

Du som väljer det nya
Om målet med dina studier är att få ut en examen enligt de
nya bestämmelserna, behöver du ta reda på vilka kurser och
på vilken utbildningsnivå du måste läsa för att dina gamla
och nya kurser tillsammans ska uppfylla de nya examenskraven.
Du kommer fortfarande att ha stor valfrihet att sätta ihop
de ämnesområden och de kurser du vill, men du bör ta reda
på hur dina val påverkar 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 separat studieintyg eller kursbevis på
dem. Ta kontakt med studievägledare för att få reda på mer
om vilka mål kurserna har och vilken examen de kan ingå i.

Du som väljer det gamla
Du kan fortfarande ta ut en examen där alla dina resultat
ingår, även om de är fler än vad som behövs för att uppfylla
examenskraven. Kommer du att ha poäng från både den
nya och den gamla ordningen, kan du ändå kombinera dem
i en examen enligt reglerna som gäller före 1 juli 2007.



Fortsatt valfrihet

Precis som tidigare kan du läsa fristående kurser också utan
att ha examen i sikte. Även om du bara läst ett enda ämne
på grundnivå och alltså inte är behörig att ta ut någon
examen är du ändå efter ett visst antal poäng behörig att
fortsätta läsa vissa fristående kurser på avancerad nivå.

Övergångsregler kommer
under vt 2007

Du som har påbörjat din utbildning före 1 juli 2007 har
möjlighet att ta ut en examen enligt den gamla ordningen
till och med 30 juni 2015. Detaljerade övergångsregler för
hur dina tidigare och kommande studier ska sammanfogas
fastställs under våren. Prata med din studievägledare för att
få mer information om hur du påverkas.
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Om du vill veta mer

På webben finns mycket information att ta del av gällande
Bolognaprocessen. Du kan läsa mer om både bakgrund och
syfte och få svar på vanliga frågor på universitetets Bolognasidor.
•

www.utbildning.gu.se/bologna

•

www.gu.se/bologna

(kortfattad bakgrund, frågor och svar om Bologna)
(bakgrund, avtal, vad händer inom universitetet, länkar till fakulteternas
Bolognainformation)

Titta också på
• www.studera.nu

(kortfattad överblick över den nya utbildnings- och examensstrukturen)

Olika studenter berörs i olika grad av förändringarna i
utbildningsstrukturen. Kontakta gärna din studievägledare
för att få reda på hur just dina studier påverkas.
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