ANVISNING

Gäller från och med
2008-09-02

Anvisning om huvudområden i kandidat-,
magister- och masterexamina på KTH
Gäller fr o m 2008-09-02
Denna anvisning grundar sig på

• Högskoleförordningen (1993:100)
• Fakultetsnämndens beslut 2002-12-03, p 5, 2003-04-22, p9, 2006-05-09, p13, 2009-1124 p 10
• Dekanus beslut på fakultetsnämndens vägnar FN del 221/2003, FN del 241/2003, FN-del
315/2007

Bakgrund
För att fr o m 2007-07-01 kunna utfärda kandidatexamen samt magister- och masterexamen
enligt de regler som finns i högskoleförordningen måste huvudområden för dessa examina
finnas inrättade. För kandidat- och magisterexamina som utfärdas enligt äldre bestämmelser (t
o m 2007-06-30 eller i enlighet med övergångsbestämmelser till högskoleförordningen t o m
2015-06-30) gäller huvudämnen.
Fakultetsnämnden har beslutat att inrätta huvudämnen för kandidatexamen samt
magisterexamen med ämnesdjup. Från och med 2007-07-01 benämns dessa huvudområden,
och gäller för kandidat-, magister- och masterexamen.

Fakultetsnämnden har beslutat att
följande huvudområden ska användas för kurser, program och generell examen på grundnivå
från och med 2010-07-01 :
Huvudområden

Huvudområden

Major

Inrättat

Arkitektur

Architecture

2009-11-24

Teknik

Technology

2009-11-24

Fakultetsnämnden har vidare beslutat att

huvudområden för examen på avancerad nivå ska utgå från den internationella indelningen av
forskningsämnen och att följande huvudområden ska användas för kurser, program och
generell examen på avancerad nivå från och med 2010-07-01:

Huvudområden

Major

Inrättat

Arkitektur

Architecture

2002-12-03

Bioteknik

Biotechnology

2003-04-22

Datalogi och datateknik

Computer Science and Engineering

2009-11-24

Elektroteknik

Electrical Engineering

2002-12-03

Industriell ekonomi

Industrial Management

2003-04-22

Informations- och kommunikationsteknik Information and Communication Technology 2009-11-24
Kemiteknik

Chemical Science and Engineering

2009-11-24

Maskinteknik

Mechanical Engineering

2003-04-22

Matematik

Mathematics

2002-12-03

Materialteknik

Materials Science and Engineering

2009-11-24

Medicinsk teknik

Medical Engineering)

2008-09-02

Miljöteknik

Environmental engineering

2009-11-24

Samhällsbyggnad

The Built Environment

2002-12-03

Teknik och ekonomi

Technology and Economics

2009-11-24

Teknik och hälsa

Technology and Health

2009-11-24

Teknik och lärande

Technology and Learning

2008-09-02

Teknik och management

Technology and Management

2009-11-24

Teknisk fysik

Engineering Physics

2009-11-24

Beslut om ovanstående huvudområden gäller för studier som påbörjas från och med 2010-0701. För studier som påbörjats tidigare gäller huvudområden enligt detta beslut, men det finns
även möjlighet att använda huvudområden enligt tidigare beslut.
Utöver kurs som krävs för uppfyllande av examenskrav inom ämnet matematik och inom
naturvetenskap, räknas kurs på grundnivå i matematik och i naturvetenskapliga ämnen samt
kurser på grundnivå inom programmets teknikområde som kurs inom området teknik.
Kurser ska endast tillhöra ett huvudområde. Det finns även kurser som inte kommer att tillhöra
ett huvudområde (t ex kurser i språk). Vid ansökan om examen förs kurser samman så att
examensfordringar uppfylls i sammansatta huvudområden. Kurser som leder till examen i
Teknik och ekonomi tillhör antingen huvudområdet Teknik eller det teknikkomplementära ämnet
ekonomi. Motsvarande gäller för Teknik och hälsa/lärande/management.
Program kan leda till examen inom mer än ett huvudområde.
Teknikområden för civilingenjörs- och högskoleingenjörsexamina utgörs av programmens
benämningar.

Fram till 2010-06-30 fanns följande huvudområden inrättade vid KTH:

Huvudområde

Major

Inrättat

Arkitektur

Architecture

2002-12-03

Elektroteknik

Electrical Engineering

2002-12-03

Fysik

Physics

2002-12-03

Matematik

Mathematics

2002-12-03

Informationsteknik

Information Technology

2002-12-03

Kemi & kemiteknik

Chemistry and Chemical Engineering

2002-12-03

Samhällsbyggnad

The Built Environment

2002-12-03

Bioteknik

Biotechnology

2003-04-22

Industriell ekonomi

Industrial Management

2003-04-22

Maskinteknik

Mechanical Engineering

2003-04-22

Materialvetenskap

Materials Science and Engineering

2003-04-22

Medicinsk teknik

Medical Technology

2008-09-02

Teknik och lärande

Technology and Learning

2008-09-02

Teknik och Management (grundnivå)

Engineering and Management

2008-10-14

Fakultetsnämnden har vidare beslutat att
Vid inrättande av nytt huvudområde beslutar fakultetsnämndens grundutbildningsutskott vilka
kurser som initialt ska tillhöra huvudområdet och vilken nivåklassning dessa ska ha.
Beslut om huvudområdestillhörighet delegeras (från fakultetsnämnden) till skolchef. Om en kurs
ska tillhöra mer än ett huvudområde beslutas detta av berörda skolchefer gemensamt efter
samråd med fakultetens dekanus (delegation från fakultetsnämnden).
Beslut om nivåklassning som görs i samband med inrättande av ny kurs samt ändring av
nivåklassning (G/A) beslutas av skolchef (delegation från fakultetsnämnden).
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