ANVISNING

Gäller från och med
2007-10-22

Anvisning om handläggning av ärenden som rör
övergång från äldre magisterutbildning 40 eller
60 poäng till master
Gäller fr o m 2007-10-22
Denna anvisning grundar sig på:

• Förvaltningschefens beslut 701/2007, dnr V-2007-0865

Bakgrund
Från och med 1 juli 2007 införs en masterexamen omfattande 120 högskolepoäng. KTH
kommer därför att erbjuda tvååriga masterutbildningar. Tidigare har KTH erbjudit
magisterutbildningar omfattande 60 poäng. Magisterexamen omfattade minst 160 poäng och i
denna ingick därför även tidigare studier som i de flesta fall bedrivits vid något annat lärosäte än
KTH.
Studerande som går den ”gamla” utbildningen på KTH bör ha möjlighet att i mån av plats gå
över i den nya utbildningen om de önskar få en masterexamen omfattande 120 högskolepoäng
och utbildningen avslutas efter 1 juli 2007. Dessutom krävs att den studerande har en tidigare
examen på grundnivå t ex kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen eller motsvarande
utländsk examen.
Från och med 1 juli 2007 införs också en magisterexamen omfattande 60 högskolepoäng. KTH
erbjuder ett antal sådana utbildningar. Även studerande som önskar gå över till en sådan
utbildning bör ha möjlighet att i mån av plats göra detta om de önskar få en magisterexamen 60
högskolepoäng och utbildningen avslutas efter 1 juli 2007. Även för den nya magisterexamen
krävs en tidigare examen på grundnivå t ex kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen
eller motsvrande utländsk examen. Detta kan gälla studenter som antagits i det gamla systemet
till en magisterutbildning med ämnesbredd eller en magisterutbildning med ämnesdjup.

Beslut
Förvaltningschefen har beslutat att
följande handläggningsordning ska följas av KTHs skolor.
Studenten ansöker om att en bedömning av om examenskrav uppfylls/kommer att uppfyllas
görs, samt om senare antagning till master- eller magisterprogrammet. Till ansökan bifogas ett
förslag till studieplan.

Det innebär att en förhandsbedömning görs av att examenskraven uppfylls. I
förhandsbedömningen ingår också att kontrollera att alla övriga krav för examen (nationella och
lokala) är uppfyllda. Vid behov bör antagningsgruppen inom enheten för studerandeservice
delta i bedömningen av den grundläggande behörigheten. Vid bedömningen upprättas en
’individuell studieplan’ som innefattar de kurser (förutom de redan avklarade) den studerande
måste genomföra för att uppfylla kraven för den nya examen.
Beslut om antagning (överflyttning) fattas av grundutbildningsansvarig (begränsad
delegationsrätt till programansvarig lärare om sådan utsetts) senast i samband med granskning
av examensanmälan. Även registrering i Ladok på det nya programmet görs av skolkansliet
senast i samband med granskning av examensanmälan.
Såväl förhandsbedömningar samt beslut om antagning (överflyttning) och registrering i Ladok
kan göras löpande.
Kraven för examen enligt nationell och lokal examensordning samt utbildningsplan för
programmet ska 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 den nya utbildningen, bland annat med hänsyn till de val under
utbildningens gång som studenten gjort. Bedömningen måste utgå från en jämförelse mellan
den tidigare utbildningen och den nya utbildningen, en bedömning av vilken nivå kurser inom
utbildningen har, samt studentens hittills avklarade kurser inom utbildningen och deras nivå.
För de fall då ett gammalt magisterprogram inte motsvaras av något nytt magister- eller
masterprogram kan det ändå finnas möjlighet att avlägga den nya examen. I dessa fall kommer
endast huvudområde att anges i examensbeviset.

Krav enligt ny examensordning för
masterexamen 120 hp

Krav enligt gammal examensordning
förmagisterexamen med ämnesdjup minst
160 p

Minst 90 hp på avancerad nivå varav minst 60 hp
(inkl examensarbete) utgörande fördjupning inom
huvudområdet.

80 p fördjupade studier inom huvudämnet med minst
20 p kurser på C-nivå och 10 p kurser på D-nivå samt
examensarbete 20 p på D-nivå.

Ex-arbete 30 hp på avancerad nivå inom
huvudområdet (ingår ovan).

Ex-arbete 20 p D-nivå inom huvudämnet (ingår ovan).

Krav enligt utbildningsplan för program om
programmet ska anges i examensbeviset

Krav enligt utbildningsplan för program om programmet
ska anges i examensbeviset

Avlagd generell examen på grundnivå om minst
180 hp eller yrkesexamamen om minst 180 hp
eller motsvarande utländsk examen
Krav enligt ny examensordning för
magisterexamen 60 hp

Krav enligt gammal examensordning för
magisterexamen med ämnesbredd minst 40 p

Minst 45 hp på avancerad nivå varav minst 30 hp
(inkl examensarbete) utgörande fördjupning inom
huvudområdet.

Genomgånget breddande magisterprogram 40 p/60 p
med viss inriktning.
Om 40 p utgörs dessa av 30 p kurser och 10 p
examensarbete.
Om 60 p utgörs dessa av 40 p kurser och 20 p
examensarbete.

Ex-arbete 15 hp på avancerad nivå inom
huvudområdet (ingår ovan).

Ex-arbete 10 p/20 p (ingår ovan).

Krav enligt utbildningsplan för program om
programmet ska anges i examensbeviset

Krav enligt utbildningsplan för program om programmet
ska anges i examensbeviset

Avlagd generell examen på grundnivå om minst
180 hp eller yrkesexamamen om minst 180 hp
eller motsvarande utländsk examen

