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1. INLEDNING 

 

Sophiahemmet Högskola är en enskild utbildningsanordnare. Nationella bestämmelser om examina 

återfinns i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). I 

högskoleförordningens bilaga 2 (examensordning) anges vilka examina som får avläggas och vilka 

krav som ska uppfyllas för respektive examen (examensbeskrivning). Enligt regeringsbeslut har 

Sophiahemmet Högskola tilldelats rätt att utfärda: 

 

Examina på forskarnivå 

• Licentiatexamen i vårdvetenskap 

• Doktorsexamen i vårdvetenskap 

 

Den lokala examensordningen för utbildning på forskarnivå vid Sophiahemmet Högskola omfattar 

nationella regler som anges i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt 

lokala regler. Den lokala examinationsordningen ska utgöra ett underlag för högskolans bedömning 

av om ett examensbevis kan utfärdas eller inte. Syftet är också att säkerställa rättssäkerheten. Den 

som har frågor om examina eller den lokala examensordningen kan vända sig till studierektor för 

forskarnivå och utbildningsadministrationen vid Sophiahemmet Högskola. 

 

2. BESLUTSORDNING  

 

Dekan för forskning ska med stöd av ingående personer i forskningsnämnden bereda ärenden med 

förslag till beslut om: 

• lokal examensordning (till rektor)  

• inrättande och nedläggning av huvudområden (via rektor till VD) 

• tillgodoräknande av tidigare utbildning eller verksamhet vad avser examina 

enligt rektors delegationsordning för Sophiahemmet Högskola. 

 

Rektor fastställer och uppdaterar lokal examensordning fortlöpande. 

 

Rektor beslutar om: 

• utfärdande av examensbevis vad avser examina på forskarnivå. 

• utfärdande av kursbevis  

enligt organisation, struktur och arbetsordning för ledningsarbetet vid Sophiahemmet Högskola. 

 

3. EXAMENSBENÄMNING 

 

En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i högskoleförordningens bilaga 2 

samt de av högskolan beslutade för- och/eller efterled som i förekommande fall anger 

examensinriktning, se Tabell 1. Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om 

översättning till engelska av svenska examina (UHRFS 2013:6) är vägledande för 

examensbenämningar vid Sophiahemmet Högskola.  
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Tabell 1. Examensbenämningar vid Sophiahemmet Högskola 

Examensbenämningar på svenska Examensbenämningar på engelska  

Examina på forskarnivå  

Filosofie licentiatexamen i vårdvetenskap  Degree of Licentiate of Philosophy in Care Science 
 

Filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap Degree of Doctor of Philosophy in Care Science 
 

 

4. EXAMENSBEVIS 

 

En doktorand som uppfyller fordringarna för en examen på forskarnivå får på begäran ett 

examensbevis utfärdat av Sophiahemmet Högskola.  

 

Ansökan om examens- eller kursbevis utförs individuellt och bedömning av meriter prövas mot 

uppställda examenskrav. Doktoranden ansvarar för att en komplett ansökan inkommer till 

högskolan. 

Ansökan om examens- eller kursbevis utförs individuellt och bedömning av meriter prövas mot 

uppställda examenskrav. Doktoranden ansvarar för att en komplett ansökan inkommer till 

högskolan. 

Examensbevis som avser examen på forskarnivå handläggs av studieadministrativa enheten och 

undertecknas av handläggaren och rektor.  

 

 

Till examensbeviset bifogas en bilaga som benämns ”Diploma Supplement” som är utformad efter 

föreskrifter från Universitets- och högskolerådet. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i 

utbildningssystemet.  

 

Examensbevis är en originalhandling. Rätt till nytt original av examensbevis för en tidigare utfärdad 

examen vid Sophiahemmet Högskola har den som har erhållit skyddad identitet eller har ändrad 

juridisk könstillhörighet. För detta krävs intyg om förändringen från Skatteverket.  

 

5. ÖVERKLAGANDE 

 

Doktorand som fått avslag på sin begäran om att få examensbevis har rätt att överklaga detta beslut 

till rektor vid Sophiahemmet Högskola. Överklagan ska skriftligen ha inkommit inom 15 arbetsdagar 

från det att klaganden fick ta del av beslutet. Överklagan som inkommer senare avvisas. I överklagan 

anges vilket beslut som överklagas samt varför beslutet bör ändras och vilken ändring som önskas 

samt vilken dag beslutet delgavs den klagande.  

 

6. KURSBEVIS 

 

Doktorander kan begära kursbevis för fristående kurser som är avslutade med godkänt resultat.   

 

7. BETYG OCH UTBILDNINGENS OMFATTNING 

 

Slutbetyg ska vara utfärdat för kurs som ingår i examen och betyget sätts efter examinerad och 

avslutad kurs. Betyget sätts av en examinator utsedd av högskolan.  
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För betyg på kurser används tvågradig betygsskala med betygen G (Godkänd) och U (Underkänd).  

  

8. HUVUDOMRÅDE  

 

Huvudområdet (forskarutbildningsämnet) för licentiat- och doktorsexamen fastställs av rektor. 

Huvudområdet är vårdvetenskap.  

 

9. EXAMENSBESKRIVNINGAR 

 

9.1 Forskarexamina 

 

9.1.1 Licentiatexamen i vårdvetenskap (forskarnivå) 

 

Enligt examensbeskrivningen i högskoleförordningen (1993:100) uppnås licentiatexamen efter det att 

doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på 

forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning 

som skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges 

vid högskolan. 

 

Licentiatexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda. 

 

För licentiatexamen ska doktoranden med godkänt resultat genomfört kurser i enlighet med den 

allmänna studieplan för forskarutbildningsämnet vårdvetenskap som doktoranden antagits till samt 

ha fått en vetenskaplig avhandling om minst 60 högskolepoäng godkänd. Omfattningen av kurs- och 

avhandlingsdelarna regleras i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. 

För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling om minst 60 

högskolepoäng inom vårdvetenskap godkänd. 

 

9.1.2 Doktorsexamen i vårdvetenskap (forskarnivå) 

 

Enligt examensbeskrivningen i högskoleförordningen (1993:100) uppnås doktorsexamen efter det att  

 

doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på 

forskarnivå. 

 

Doktorsexamens mål enligt högskoleförordningen ska vara uppfyllda.  

 

För doktorsexamen ska doktoranden med godkänt resultat genomfört kurser i enlighet med den 

allmänna studieplan för forskarutbildningsämnet vårdvetenskap som doktoranden antagits till samt 

ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd. 

Omfattningen av kurs- och avhandlingsdelarna regleras i den allmänna studieplanen för 

forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. 

 

 


