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Gäller för examina som utfärdas från och med 1 juli 2007.
Denna interna föreskrift grundar sig på:
• Högskoleförordningen (SFS 1993:100)
• Rektors beslut nr 215/07, dnr V-2007-0331, doss 60
• Rektors beslut UF-2013-0964

Forskarexamina
Doktorsexamen, gäller för antagna t.o.m. 2013-12-31
Doktorsexamen erhålls efter slutförda studier inom ett av KTH:s ämnen på forskarnivå.
Studierna omfattar 240 högskolepoäng.
Förutom en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng omfattar
doktorsexamen kurser om minst 60 högskolepoäng. Studieplanen för ämnet kan ställa högre
krav för kursdelen. Av den totala kursdelen ska minst 60 procent vara på forskarnivå.
Kurser på grundnivå inom vetenskapsområdet teknik får inte medräknas i examen. För
studerande med annan behörighetsgivande utbildning än teknisk kan avsteg göras från detta
krav. Studerande med sådan utbildning kan till viss del utnyttja kurser utanför
vetenskapsområdet teknik som ersättning för obligatoriska kurser i studieplan för ämne. Detta
ska dokumenteras i den individuella studieplanen.
Ytterligare mål inom ramen för högskoleförordningens examensordning (HF bilaga 2) och de
mål som anges i denna lokala examensordning fastställs av fakultetsrådet i studieplan för ämne
på forskarnivå. För detaljerade upplysningar se respektive studieplan.
Examen benämns ”Teknologie doktorsexamen”. I vissa enskilda fall kan annat förled än
teknologie användas, vilket då beslutas av berörd forskarutbildningsansvarig. Se KTH:s
regelverk ”Annat förled än teknologie på examen på forskarnivå vid KTH”.

Doktorsexamen, gäller för antagna fr.o.m. 2014-01-01
Doktorsexamen erhålls efter slutförda studier inom ett av KTH:s ämnen på forskarnivå.
Studierna omfattar 240 högskolepoäng.
Förutom en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng omfattar

doktorsexamen kurser om minst 60 högskolepoäng.
För kurskravet om 60 högskolepoäng gäller:
• Minst 45 högskolepoäng ska vara på forskarnivå
• Högst 10 högskolepoäng får vara på grundnivå
Utöver det generella kurskravet kan som högst ytterligare 60 högskolepoäng för kurser, på valfri
nivå, inrymmas i studieplanen för ämnet.
Ytterligare mål inom ramen för högskoleförordningens examensordning (HF bilaga 2) och de
mål som anges i denna lokala examensordning fastställs av fakultetsrådet i studieplan för ämne
på forskarnivå. För detaljerade upplysningar se respektive studieplan.
Examen benämns ”Teknologie doktorsexamen”. I vissa enskilda fall kan annat förled än
teknologie användas, vilket då beslutas av berörd forskarutbildningsansvarig. Se KTH:s
regelverk ”Annat förled än teknologie på examen på forskarnivå vid KTH”.

Licentiatexamen, gäller för antagna t.o.m. 2013-12-31
Licentiatexamen erhålls efter slutförda studier inom ett av KTH:s ämnen på forskarnivå.
Studierna omfattar minst 120 högskolepoäng.
Förutom en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng omfattar licentiatexamen kurser
om minst 30 högskolepoäng. Studieplanen för ämnet kan ställa högre krav för kursdelen. Av
den totala kursdelen ska minst hälften vara på forskarnivå.
Kurser på grundnivå inom vetenskapsområdet teknik får inte medräknas i examen. För
studerande med annan behörighetsgivande utbildning än teknisk kan avsteg göras från detta
krav. Studerande med sådan utbildning kan till viss del utnyttja kurser utanför
vetenskapsområdet teknik som ersättning för obligatoriska kurser i studieplan för ämne. Detta
ska dokumenteras i den individuella studieplanen.
Ytterligare mål inom ramen för högskoleförordningens examensordning (HF bilaga 2) och de
mål som anges i denna lokala examensordning fastställs av fakultetsrådet i studieplan för ämne
på forskarnivå. För detaljerade upplysningar se respektive studieplan.
Examen benämns ”Teknologie licentiatexamen”. I vissa enskilda fall kan annat förled än
teknologie användas, vilket då beslutas av berörd forskarutbildningsansvarig. Se KTH:s
regelverk ”Annat förled än teknologie på examen på forskarnivå vid KTH”.

Licentiatexamen, gäller för antagna fr.o.m. 2014-01-01
Licentiatexamen erhålls efter slutförda studier inom ett av KTH:s ämnen på forskarnivå.
Studierna omfattar minst 120 högskolepoäng.
Förutom en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng omfattar licentiatexamen kurser
om minst 30 högskolepoäng.
För kurskravet om 30 högskolepoäng gäller:
• Minst 15 högskolepoäng ska vara på forskarnivå
• Högst 10 högskolepoäng får vara på grundnivå
Utöver det generella kurskravet kan som högst ytterligare 30 högskolepoäng för kurser, på valfri
nivå, inrymmas i studieplanen för ämnet.

Ytterligare mål inom ramen för högskoleförordningens examensordning (HF bilaga 2) och de
mål som anges i denna lokala examensordning fastställs av fakultetsrådet i studieplan för ämne
på forskarnivå. För detaljerade upplysningar se respektive studieplan.
Examen benämns ”Teknologie licentiatexamen”. I vissa enskilda fall kan annat förled än
teknologie användas, vilket då beslutas av berörd forskarutbildningsansvarig. Se KTH:s
regelverk ”Annat förled än teknologie på examen på forskarnivå vid KTH”.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser till högskoleförordningen (SFS
2006:1053)
1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 1 kap. 16 § den 1 september 2006 och i övrigt den
1 januari 2007. Förordningen utom 1 kap. 16 §, ska tillämpas vid antagning till utbildning som
börjar efter utgången av juni 2007 och vid anställning av doktorand därefter samt, om annat inte
framgår av 3 och 4, ifråga om utbildning som bedrivs efter utgången av juni 2007 eller examina
som utfärdas därefter.
2. De äldre bestämmelserna ska tillämpas vid antagning till utbildning som börjar före den 1 juli
2007 och vid anställning av doktorand dessförinnan samt ifråga om utbildning som bedrivs före
1 juli 2007 eller examina som utfärdas dessförinnan.
4. De äldre bestämmelserna ska tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av
juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts
dessförinnan.
5. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre
bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) och den som dessförinnan har antagits till en
sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att
slutföra sin utbildning enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni
2015.
6. En poäng som före den 1 juli 2007 har angetts för omfattning av grundläggande
högskoleutbildning eller forskarutbildning motsvaras av en och en halv högskolepoäng enligt de
nya bestämmelserna.
7. Omfattningen av en examen som enligt 4 och 5 får avläggas efter utgången av juni 2007
enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen), ska anges i poäng enligt de
äldre bestämmelserna. I examensbeviset för en examen som anges i 5 ska också anges
examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna.
9. Om det för en examen på avancerad nivå som utfärdas enligt de nya bestämmelserna ställs
krav på tidigare utbildning eller examen på grundnivå, ska även den som har motsvarande
utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning kunna uppfylla kraven för
examen.
12. Den som antagits till grundläggande högskoleutbildning och fått anstånd med att påbörja
studierna till efter den 1 juli 2007 ska anses vara antagen till motsvarande utbildning enligt de
nya bestämmelserna. Detta gäller dock inte om den som antagits har valt att utnyttja sin rätt
enligt 5.

