ANVISNING

Gäller från och med
2007-07-01

Anvisning för överföring av studenter från
civilingenjörs-och arkitektutbildning 180
poäng
Gäller fr o m 2007-07-01
Denna anvisning grundar sig på:

• Högskoleförordningen (1993:100)
• Förvaltningschefens beslut 125/2007, dnr V-2007-174

Bakgrund
Civilingenjörs- och arkitektutbildningen kommer från och med 1 juli 2007 omfatta 300
högskolepoäng för nyantagna. Studerande som påbörjat utbildningen tidigare går en utbildning
som omfattar 180 poäng/270 högskolepoäng.
Studerande som går den ”gamla” utbildningen bör ha möjlighet att gå över i den nya
utbildningen om de önskar få en civilingenjörs-/arkitektexamen omfattande 300 högskolepoäng
och utbildningen avslutas efter 1 juli 2007.

Beslut
Förvaltningschefen har beslutat att
följande handläggningsordning ska följas av KTHs skolor.
Studenten ansöker om antagning till senare del på civilingenjörs-/arkitektutbildning 300
högskolepoäng.
Beslut om antagning fattas av grundutbildningsansvarig (begränsad delegationsrätt till
programansvarig lärare om sådan utsetts). Till beslutet fogas en ’individuell studieplan’ som
innefattar de kurser (förutom de redan avklarade) den studerande måste genomföra för att
uppfylla kraven för civilingenjörs-/arkitektexamen 300 högskolepoäng. Det innebär att en
förhandsbedömning görs av att examenskraven uppfylls.
Registrering i Ladok på 300hp-programmet görs av skolkansliet senast i samband med
granskning av examensanmälan.

Kraven för examen enligt nationell och lokal examensordning samt utbildningsplan för
programmet (teknikområdet/arkitekturområdet) skall uppfyllas. För vart och ett av
utbildningsprogrammen kan troligen en gemensam bedömning göras vad avser obligatoriska
delar av programmet samt inriktningarnas obligatoriska delar. Till slut måste dock alltid en
individuell bedömning göras för de studenter som önskar gå över till 300hp-utbildningen, bland
annat med hänsyn till de val under utbildningens gång som studenten gjort. Bedömningen
måste utgå från en jämförelse mellan 180p-utbildningen och 300hp-utbildningen, en bedömning
av vilken nivå kurser inom utbildningen har samt studentens hittills avklarade kurser inom
utbildningen och deras nivå.

Civilingenjörsexamen, lokala krav
Krav enligt ny examensordning

Krav enligt gammal examensordning

Mat/nat minst 45 hp

Mat/nat minst 30 p

Teknikområdet minst 180 hp (inkl ex-jobb)

Teknikvetenskapliga ämnen minst 50-70 p (exkl exjobb)

Avancerad nivå 90 hp varav 60 hp i ämnen centrala D-nivå 35 p (inkl ex-jobb)
för teknikområdet (inkl ex-jobb)
Ex-jobb 30 hp på avancerad nivå (ingår ovan)

Ex-jobb 20 p D-nivå (ingår ovan)

Arkitektexamen, lokala krav
Krav enligt ny examensordning

Krav enligt gammal examensordning

Arkitekturområdet minst 255 hp (inkl exjobb)

Minst 140 p kurser inom arkitektur varav minst 30 p
avancerade projekt på D-nivå (exkl ex-jobb)

Avancerad nivå 90 hp varav 60 hp inom
arkitekturområdet (inkl ex-jobb)
Ex-jobb 30 hp på avancerad nivå (ingår ovan)

Ex-jobb 20 p D-nivå (ingår ej ovan)

