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1. Inledning
Ersta Sköndal Bräcke högskola är en enskild utbildningsanordnare och har enligt Lag
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina och utifrån separata regeringsbeslut
rätt att utfärda examina inom utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå. Examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
föreskriver vad respektive examen ska innehålla.
Den lokala examensordningen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola omfattar dels
nationella regler som gäller för enskild utbildningsanordnare, dels lokala regler för
examen. Examensordningen innehåller uppgift om vilka examina som kan utfärdas
efter avslutad utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid högskolan,
vilka krav som gäller för att en examen ska utfärdas samt regler för beredning av och
beslut om examen med hänvisning till gällande Besluts- och delegationsordning. Den
lokala examensordningen utgör ytterligare ett underlag för högskolans bedömning av
om ett examensbevis kan utfärdas eller inte.
Högskolan har rätt att utfärda följande examina på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå:
- Högskoleexamen (i teologi), 120 hp
- Kandidatexamen (i socialt arbete, teologi, vårdvetenskap), 180 hp
- Konstnärlig högskoleexamen (i kyrkomusik), 120 hp
- Konstnärlig kandidatexamen (i kyrkomusik), 180 hp
- Sjuksköterskeexamen, 180 hp
- Socionomexamen, 210 hp
- Magisterexamen (i socialt arbete, vårdvetenskap), 60 hp
- Masterexamen (i socialt arbete, vårdvetenskap), 120 hp
- Psykoterapeutexamen, 90 hp
- Specialistsjuksköterskeexamen, 60 hp
- Licentiatexamen i området människan i välfärdssamhället, 120 hp
- Doktorsexamen i området människan i välfärdssamhället, 240 hp

2. Allmänna bestämmelser
2.1. Examensbenämning och översättning
En examensbenämning avser en examen enligt vad som anges i denna
examensordning. Högskolan bestämmer vilka för- eller efterled som ska användas.
En översättning av examensbenämningen ska innefatta information om examens omfattning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen avläggs. Ersta
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Sköndal Bräcke högskola tillämpar samma Universitets- och högskolerådets (UHR)
föreskrifter1 om översättningen av examen till engelska som statliga högskolor följer.
Följande examensbenämningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå finns vid
Ersta Sköndal Bräcke högskola:
2.1.1. Examensbenämningar på grundnivå, svenska och engelska
Examensbenämning

Översättning engelska

Sjuksköterskeexamen
Socionomexamen
Kandidatexamen i socialt arbete
Kandidatexamen i teologi
Kandidatexamen i vårdvetenskap
Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik
Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik

Degree of Bachelor of Science in Nursing
Degree of Bachelor of Science in Social Work
Degree of Bachelor of Science in Social Work
Degree of Bachelor of Science in Theology
Degree of Bachelor of Science in Nursing
Higher Education Diploma in Church Music
Degree of Bachelor of Fine Arts in Church Music

2.1.2.

Examensbenämningar på avancerad nivå, svenska och engelska

Examensbenämning

Översättning engelska

Psykoterapeutexamen
Specialistsjuksköterskeexamen
- inriktning mot palliativ vård
- inriktning mot psykiatrisk vård
Magisterexamen i socialt arbete
Magisterexamen i vårdvetenskap
Masterexamen i socialt arbete med inriktning
mot verksamhetsanalys i det civila samhället
Mastersexamen i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård

Postgraduate Diploma in Psychotherapy
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing
- Palliative care
- Mental Health Care
Degree of Master (60 credits) in Social Work
Degree of Master (60 credits) in Nursing
Degree of Master (120 credits) in Social Work
Degree of Master (120 credits) in Nursing

2.1.3. Examensbenämningar på forskarnivå

1

Examensbenämning

Översättning engelska

Filosofie doktorsexamen i palliativ vård inom
området människan i välfärdssamhället
Filosofie doktorsexamen i social välfärd med
inriktning mot civilsamhället inom området
människan i välfärdssamhället
Filosofie licentiatexamen i palliativ vård inom
området människan i välfärdssamhället
Filosofie licentiatexamen i social välfärd med
inriktning mot civilsamhället inom området
människan i välfärdssamhället

Degree of Doctor of Philosophy in Palliative Care
within the field: the Individual in Welfare Society
Degree of Doctor of Philosophy in Social Welfare
and Civil Society within the field: the Individual in
Welfare Society
Degree of Licentiate of Philosophy in Palliative Care
within the field: the Individual in Welfare Society
Degree of Licentiate of Philosophy in Social Welfare
and Civil Society within the field: the Individual in
Welfare Society
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2.2. Samma utbildning som leder till flera examina
Om kurser som ingår både i en yrkesexamen och en generell examen uppfyller kraven
som ställs för båda utbildningarna utfärdas ett examensbevis för varje examen, dvs ett
examensbevis för yrkesexamen och ett för den generella examen.
2.3.

Gemensam examen med annat lärosäte

Med gemensam examen avses examen som får utfärdas av lärosäten tillsammans som
har anordnat en utbildning som kan leda till dessa examina. Enligt Lag (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina får Ersta Sköndal Bräcke högskola utfärda en
gemensam examen i en utbildning där högskolan redan har examenstillstånd. En sådan
gemensam examen får högskolan utfärda tillsammans med ett universitet eller en
högskola som omfattas av högskolelagen (1992:1434), en annan enskild utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina eller ett utländskt lärosäte som inte
är en fysisk person.
2.4.

Uppgifter i examensbevis och Diploma Supplement

2.4.1.
Examen på grundnivå och avancerad nivå
I examensbeviset anges examensbenämning inklusive utbildningsnivå med hänvisning
till gällande utbildningsplan. Till examensbeviset bifogas en kurs- och betygssammanställning där avslutade och godkända kurser, poängantal, betyg och datum för betyg
samt i förekommande fall tidigare utbildning eller verksamhet som tillgodoräknats som
del av examen framgår. Om kurser som har genomförts och godkänts vid annat lärosäte än vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ska ingå i en examen vid högskolan ska
detta framgå av den utbildningsplan som studenten är antagen till. I sådana fall ska
datum för examinationen och betyg på kursen framgå.
Examensbeviset utfärdas på svenska med engelsk översättning. Som examensbevisdatum gäller det datum beviset attesteras och skrivs ut.
Ersta Sköndal Bräcke högskola tillämpar UHR:s föreskrifter om Diploma Supplement.2.
Detta innebär att en bilaga som på engelska beskriver utbildningen och dess plats i
utbildningssystemet bifogas examensbeviset.
2.4.2.
Examen på forskarnivå
I examensbeviset anges examensbenämning inklusive utbildningsnivå och forskarutbildningsämne med hänvisning till den allmänna studieplan som doktoranden är antagen till.
Till examensbeviset bifogas en sammanställning av utbildningens innehåll. Av denna
framgår framgå liksom kurs- och betygssammanställning där avslutade och godkända
kurser, poängantal, betyg och datum för betyg samt i förekommande fall tidigare utbildning eller verksamhet som tillgodoräknats som del av examen ska framgå.
Examensbeviset utfärdas på svenska med engelsk översättning. Som examensbevisdatum gäller det datum beviset attesteras och skrivs ut.
2
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Till examensbeviset ska det bifogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats
i utbildningssystemet, s.k. Diploma supplement. Ersta Sköndal Bräcke högskola tilllämpar UHR:s föreskrifter om Diploma Supplement3.
2.5. Ansökan om examensbevis
Student som har avslutat sin utbildning kan ansöka om att få ut sitt examensbevis på
det sätt som anges för respektive utbildning.
2.6. Handläggningstid för examensbevis
Handläggningstiden från det att en komplett ansökan har inkommit till dess examensbeviset är utfärdat är vanligtvis 1–3 veckor. Handläggningstiden får inte överskrida 8
veckor, om det inte finns synnerliga skäl.
2.7. Omprövning och rättelse av examensbevis
Ersta Sköndal Bräcke högskola tillämpar förvaltningsrättsliga principer gällande omprövning och rättelse av beslut. Vid högskolan utfärdas endast ett examensbevis i original. Skulle en tidigare student vid Ersta Sköndal Bräcke högskola begära ett nytt examensbevis ska arkivexemplaret kopieras och vidimeras.
Nytt examensbevis för tidigare utfärdad examen utfärdas normalt inte vid högskolan.
Undantag görs endast i anslutning till att student bytt personnummer med anledning
av skyddad identitet eller könsbyte. För detta krävs intyg från Skatteverket om byte av
personnummer.

3. Huvudområden och successiv fördjupning och progression
3.1. Huvudområde inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
I Examensordning, bilaga 2 till högskoleförordning formuleras examensmålen för generella examina på grundnivå och avancerad nivå i relation till huvudområdet för utbildningen. För kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen ställs dessutom
krav på successiv fördjupning inom huvudområdet.
Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola finns fyra huvudområden som kan ingå i examina
på följande nivåer.

3

Huvudområde

Högskoleexamen

Kandidatexamen

Kyrkomusik
socialt arbete
Teologi
Vårdvetenskap

X

X
X
X
X

Ibid

X

Magisterexamen

Masterexamen

X

X

X

X
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3.2. Successiv fördjupning och progression
Ersta Sköndal Bräcke högskola följer Sveriges universitets- och högskoleförbunds
(SUHF) rekommendationer4 för klassifikation av kurser i Ladok för definition av successiv fördjupning enligt nedan:

KOD Beskrivning
G1N
G1F
G1E
G2F
G2E

Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav
Grundnivå, mindre än 60 hp kurser på grundnivå som förkunskapskrav
Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
Grundnivå, minst 60 hp kurser på grundnivå som förkunskapskrav
Grundnivå, minst 60 hp kurser på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för kandidatexamen
A1N Avancerad nivå, endast kurser på grundnivå som förkunskapskrav
A1F Avancerad nivå, kurser på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
GXX Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
AXX Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

4. Område för utbildning på forskarnivå
Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola ges utbildning på forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället som leder till generell examen på forskarnivå, både licentiatexamen och doktorsexamen. Forskarutbildningsämnena inom området är palliativ
vård och social välfärd med inriktning mot civilsamhällesforskning.

5. Beslutsordning i examensfrågor samt överprövning
5.1. Beslutsordning
Enligt rektors Besluts- och delegationsordning är beslut i examensfrågor på grundnivå
och avancerad nivå delegerade till prefekt, om inget annat anges. Beslut i examensfrågor på forskarnivå är delegerade till Akademiskt kollegium, om inget annat anges.
5.2. Överprövning av beslut om kurs- och examensbevis
Avslag på begäran om examensbevis kan överprövas i enlighet med regler för överprövning, beslutad av Bolagsstyrelsen. Begäran om överprövning ska inlämnas skriftligt inom tre veckor från det att beslutet fattades. Begäran om överprövning som kommer in senare avvisas. I begäran om överprövning ska anges vilket beslut begäran avser
och vilket datum beslutet fattades, varför beslutet bör ändras och vilken ändring som
önskas.

4

SUHF:s rekommendationer 2011:1
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6. Examensbeskrivningar
De nationella målen som en student ska ha uppnått för en viss examen regleras i
examensordningen, bilaga 2, högskoleförordningen (1993:100). De nationella målen
framgår även av utbildningsplanen (grundnivå, avancerad nivå) eller i den allmänna
studieplanen (forskarnivå). Det kan finnas övergångsregler att ta hänsyn till när
nationella mål för en specifik utbildning ändras, vilket i så fall framgår av gällande
utbildningsplan. Om lokala mål har beslutats för en viss utbildning framgår detta av
utbildningsplanen. De lokala målen ska beslutas inom ramen för den nationella
examensbeskrivningen för en viss utbildning.
I examensbeviset ska det finnas hänvisning både till examensordningen och till den
utbildningsplan som studenten är antagen till. För utbildning på forskarnivå ska
hänvisning finnas till den allmänna studieplan som doktoranden är antagen till.
Nedan följer beskrivningar av respektive examens omfattning i högskolepoäng (hp),
krav på omfattning av huvudområde och självständigt arbete samt eventuella andra
krav som regleras i examensordningen, bilaga 2, högskoleförordningen (1993:100). Mål
för utbildning samt eventuella lokala bestämmelser framgår av den utbildningsplan
respektive student är antagen till eller den allmänna studieplan som respektive
doktorand är antagen till.
6.1.
6.1.1.

Examen på grundnivå
Generell högskoleexamen (i teologi)

Omfattning
Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.

Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För högskoleexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för högskoleexamen med en viss inriktning samt eventuella preciserade krav
framgår av den utbildningsplan som studenten antagits till.
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6.1.2.

Generell kandidatexamen (socialt arbete, teologi, vårdvetenskap)

Omfattning

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom
huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För kandidatexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för utbildningen samt eventuella preciserade krav framgår av den utbildningsplan
som studenten antagits till.
6.1.3.

Konstnärliga högskoleexamen (i kyrkomusik)

Omfattning
Konstnärlig högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.

Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig högskoleexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För konstnärlig högskoleexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för konstnärlig högskoleexamen med en viss inriktning samt eventuella
preciserade krav framgår av den utbildningsplan som studenten antagits till.
6.1.4.

Konstnärliga kandidatexamen (i kyrkomusik)

Omfattning
Konstnärlig kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer.

10 (14)

Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom
huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För konstnärlig kandidatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav
gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för konstnärlig kandidatexamen med en viss inriktning samt eventuella
preciserade krav framgår av den utbildningsplan som studenten antagits till.
6.1.5.

Sjuksköterskeexamen

Omfattning
Sjuksköterskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Självständigt arbete (examensarbete)
För sjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort
ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övrigt
För sjuksköterskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för sjuksköterskeexamen samt eventuella preciserade krav framgår av den
utbildningsplan som studenten antagits till.
6.1.6.

Socionomexamen

Omfattning
Socionomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng.
Självständigt arbete (examensarbete)
För socionomexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övrigt
För socionomexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv
bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för socionomexamen samt eventuella preciserade krav framgår av den
utbildningsplan som studenten antagits till.
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6.2.
6.2.1.

Examen på avancerad nivå
Magisterexamen - generella examen på avancerad nivå

Omfattning
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen,
yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta
gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra
stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för magisterexamen med viss inriktning samt eventuella preciserade krav framgår
av den utbildningsplan som studenten antagits till.
6.2.2.

Masterexamen - generella examen på avancerad nivå

Omfattning
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen,
yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta
gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra
stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort 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.
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Övrigt
För masterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för masterexamen med en viss inriktning samt eventuella preciserade krav
framgår av den utbildningsplan som studenten antagits till.
6.2.3.

Psykoterapeutexamen

Omfattning
Psykoterapeutexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng under en treårsperiod. Därtill ställs krav på
- avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser),
- läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri,
- socionomexamen, eller
- annan motsvarande examen.
För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

Självständigt arbete (examensarbete)
För psykoterapeutexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

Övrigt
För psykoterapeutexamen ska studenten under utbildningen ha haft deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska uppgifter.
För psykoterapeutexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för psykoterapeutexamen samt inriktning och eventuella preciserade krav
framgår av den utbildningsplan som studenten antagits till.
6.2.4.

Specialistsjuksköterskeexamen

Omfattning
Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten
fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
75 högskolepoäng.

Självständigt arbete (examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).
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Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd
del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive
inriktning.
I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges. Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat.
För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning ska också de preciserade
krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för specialistsjuksköterskeexamen samt inriktning och eventuella preciserade
krav framgår av den utbildningsplan som studenten antagits till.
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6.3.

Examen på forskarnivå

6.3.1.

Licentiatexamen

Omfattning
Licentiatexamen uppnås antingen efter 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 ska
avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen
kan ges vid högskolan.

Vetenskaplig uppsats
För licentiatexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60
högskolepoäng godkänd.

Övrigt
För licentiatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för utbildningen samt eventuella preciserade krav framgår av den allmänna
studieplan som doktoranden antagits till.
6.3.2.

Doktorsexamen

Omfattning
Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.

Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling)
För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd.

Övrigt
För doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Mål för utbildningen samt eventuella preciserade krav framgår av den allmänna
studieplan som doktoranden antagits till.

