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1. Nationella bestämmelser om examina

De nationella bestämmelserna om examina återfinns i högskolelag (1992:1434 med ändringar) och
högskoleförordningen (1993:100 med ändringar). De examina som Försvarshögskolan har rätt att utfärda finns i
förordning för Försvarshögskolan (2007:1164).
Ovanstående författningar finns att läsa på Sveriges riksdags webbplats.

1.1 Högskolelag

Av högskolelag framgår att:
•

examina ska avläggas på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Regeringen meddelar föreskrifter om
vilka examina som får avläggas och på vilken nivå de ska avläggas.

1.2 Högskoleförordning

Av högskoleförordning framgår att:
•

•
•

•

•

•

•

med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning, och med
doktorand en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte
annat anges särskilt.
en student som uppfyller fordringarna för en examen ska på begäran få examensbevis av högskolan.
i examensbeviset ska högskolan ange en examensbenämning, på vilken nivå examen avläggs, om examen
ingår i en gemensam examen som avses i HL, vilka kurser som ingår i en examen på grundnivå och
avancerad nivå, och vid vilken högskola som kurser, eller motsvarande del av en utbildning på forskarnivå,
har genomgåtts. I examensbeviset får översättningen av examensbenämningen till ett eller flera språk anges.
till examensbeviset ska det fogas en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet.
Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad bilagorna enligt första stycket ska
innehålla.
om ett examensbevis ska avse utbildning vid mer än en högskola, ska beviset utfärdas av den högskola där
studenten har slutfört sin utbildning. Detta gäller dock inte om de berörda högskolorna i det enskilda fallet
har kommit överens om något annat.
av examensbeskrivningen för doktorsexamen krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling.
Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det
finnas en opponent.
student som fått avslag på sin begäran om att få examensbevis har rätt att överklaga detta beslut till
Överklagandenämnden för högskolan.

1.3 Förordning för Försvarshögskolan
Av förordning för Försvarshögskolan framgår att:
•

•

•

inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå får vid Försvarshögskolan avläggas endast de
examina som anges i bilagan till denna förordning. I bilagan anges också på vilken nivå och inom vilka
områden en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen
(examensbeskrivning). Bilagan innehåller även bestämmelser om examensbenämning och om översättning
av examensbenämningen.
Försvarshögskolan får delta i ett utbildningssamarbete som anges i HL bara om samarbetet grundas på en
skriftlig överenskommelse. En sådan överenskommelse får Försvarshögskolan ingå med
1. ett universitet eller en högskola som omfattas av HL,
2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen om tillstånd att utfärda
vissa examina, eller
3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.
utöver vad som gäller enligt HF får Försvarshögskolan ingå en överenskommelse bara om utbildningen inte
kan leda till officersexamen som anges i bilagan till denna förordning.
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2. Lokala bestämmelser vid Försvarshögskolan

Utöver de nationella bestämmelserna kan varje lärosäte besluta om lokala regler och bestämmelser, inom ramen för
de nationella bestämmelserna. Examensregler vid Försvarshögskolan omfattar både nationella och lokala
bestämmelser för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

2.1 Grundnivå och avancerad nivå
•
•
•
•

•
•

För samtliga examina som utfärdas vid Försvarshögskolan gäller att minst en kurs ska ha examinerats med
godkänt resultat vid Försvarshögskolan om inte ett beslut om tillgodoräknande finns.
Endast kurser på högskolenivå med fullgjorda kursfordringar och avslutade med ett slutbetyg kan ingå i
examen.
I de fall kurser med gemensamt innehåll ska ingå i en och samma examen görs poängavdrag för det
gemensamma innehållet.
I examensbeviset anges godkända kurser, högskolepoäng, betyg, betygsskala, datum samt eventuellt
tillgodoräknande. Kurser som bedrivits på annan högskola än Försvarshögskolan markeras i
examensbeviset.
Behörighet till utbildning garanterar inte att kursfordringarna för examen vid Försvarshögskolan är
uppfyllda och att en examen kan utfärdas.
Två eller flera examina kan utfärdas endast om samtliga examenskrav i respektive huvudområde uppfylls
och separata examensarbeten utförs.

2.2 Forskarnivå
•

Doktoranden ska fullfölja sin utbildning på forskarnivå med kurskrav och inriktning som specificerats i den
allmänna studieplanen till vilken doktoranden antagits.

2.3 Examensbevis
•
•

•
•
•
•

•
•

Student/doktorand som uppfyller fordringarna för en examen ska på begäran få examensbevis.
Ansökan om examensbevis görs individuellt och bedömning av meriter prövas mot uppställda examenskrav
och student/doktorand ansvarar för att komplett ansökan inkommer.
På grundnivå och avancerad nivå fattas beslut om examensbevis av den som rätten delegerats till.
På forskarnivå fattas beslut om examensbevis av den som rätten delegerats till.
Datum för utfärdande av ett examensbevis är dagen för beslut.
Alla examensbevis vid Försvarshögskolan utfärdas på såväl svenska som engelska och åtföljs av en
examensbilaga på engelska. Examensbilagan, Diploma Supplement, beskriver utbildningen och dess plats i
det svenska utbildningssystemet.
Av examensbeviset på grundnivå och avancerad nivå framgår examensbenämning och på vilken nivå
examen har avlagts samt datum för utfärdandet och datum för avslutade studier.
Av examensbeviset på forskarnivå framgår examensbenämning, forskarutbildningsämne och på vilken nivå
examen har avlagts samt datum för utfärdandet och datum för disputation. Av examensbeviset på
forskarnivå framgår även avhandlingstitel.
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3. Examina, examensbenämningar och preciserade krav på grundnivå vid
Försvarshögskolan
3.1 Generella examina

Försvarshögskolan tillämpar svenska benämningar på för- och efterled och deras engelska översättningar i enlighet
med rekommendationer från Sveriges universitet- och högskoleförbund (SUHF).

3.1.1 Högskoleexamen

Vid Försvarshögskolan anges den huvudsakliga inriktningen av högskoleexamen genom en examensbenämning
innefattande något av de huvudområden som inrättats på lägst kandidatnivå som efterled.
Högskoleexamen med inriktning mot…
Higher Education Diploma with specialization in …

3.1.2 Kandidatexamen

Vid Försvarshögskolan anges den huvudsakliga inriktningen av kandidatexamen genom en examensbenämning
innefattande filosofie som förled och huvudområdet som efterled.
Filosofie kandidatexamen i…
Degree of Bachelor of Arts/Science in…

3.1.3 Preciserade krav för generella examina på grundnivå

Preciserade krav för generella examina på grundnivå vid Försvarshögskolan utöver de nationella
examensbeskrivningar som återfinns i bilagan till förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164).

Preciserade krav för högskoleexamen, 120 högskolepoäng
- För högskoleexamen krävs studier om 60 högskolepoäng i något av Försvarshögskolans fastställda huvudområden.
- Ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng inom huvudområdet ska ingå i examen.
Preciserade krav för kandidatexamen, 180 högskolepoäng
- För kandidatexamen krävs minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet med successiv fördjupning. Av den
succesiva fördjupningen inom huvudområdet ska minst 30 högskolepoäng vara på nivå G2 (enligt SUHF:s
beteckningar för kursers plats i huvudområdets successiva fördjupning).
- Ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet ska ingå i examen.

5 (8)

Styrdokument
Datum

2022-03-25

3.2 Yrkesexamen på grundnivå

Försvarshögskolan tillämpar den examensbenämning som anges i bilagan till förordningen för Försvarshögskolan
(2007:1164) och dess engelska översättning.
Officersexamen
Degree of Bachelor of Science in Military Studies

3.2.1 Preciserade krav för yrkesexamen på grundnivå

Preciserade krav för yrkesexamen på grundnivå vid Försvarshögskolan utöver de nationella examensbeskrivningar
som återfinns i bilagan till förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164).
Preciserade krav för officersexamen, 180 högskolepoäng
Kraven för respektive inriktning framgår av utbildningsplanen.
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4. Examina, examensbenämningar och preciserade krav på avancerad nivå
vid Försvarshögskolan
4.1 Generella examina

Försvarshögskolan tillämpar svenska benämningar på för- och efterled och deras engelska översättningar i enlighet
med rekommendationer från Sveriges universitet- och högskoleförbund (SUHF).

4.1.1 Magisterexamen

Vid Försvarshögskolan anges den huvudsakliga inriktningen av magisterexamen genom en examensbenämning
innefattande filosofie som förled och huvudområdet som efterled.
Filosofie magisterexamen i…
Degree of Master of Arts/Science (60 credits) in…

Vad som sägs i första stycket gäller inte examina i juridik.

Magisterexamen i juridik med inriktning mot internationell operativ juridik (60 hp)
Degree of Master of Laws (LL.M.), (60 credits) in International Operational Law

4.1.2 Masterexamen

Vid Försvarshögskolan anges den huvudsakliga inriktningen av masterexamen genom en examensbenämning
innefattande filosofie som förled och huvudområdet som efterled.

Filosofie masterexamen i…
Degree of Master of Arts/Science (120 credits) in…

4.1.3 Preciserade krav för generella examina på avancerad nivå

Preciserade krav för generella examina på avancerad nivå vid Försvarshögskolan utöver de nationella
examensbeskrivningar som återfinns i bilagan till förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164).
Preciserade krav för magisterexamen, 60 högskolepoäng
- För magisterexamen krävs minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet.
- Ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet ska ingå i examen.
- Därutöver kan högst 15 högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå.
Preciserade krav för masterexamen, 120 högskolepoäng
- För masterexamen krävs minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet.
- Ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet ska ingå i examen.
- Därutöver kan högst 15 högskolepoäng utgöras av kurser på grundnivå.
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5. Examina, examensbenämningar och preciserade krav på forskarnivå vid
Försvarshögskolan
5.1 Generella examina

Försvarshögskolan tillämpar följande svenska benämningar och deras engelska översättningar

5.1.1 Licentiatexamen

Vid Försvarshögskolan anges den huvudsakliga inriktningen av licentiatexamen genom en examensbenämning
innefattande förled och forskarutbildningsämne som efterled.
Filosofie licentiatexamen i…
Degree of Licentiate of Philosophy in…

5.1.2 Doktorsexamen

Vid Försvarshögskolan anges den huvudsakliga inriktningen av doktorsexamen genom en examensbenämning
innefattande förled och forskarutbildningsämne som efterled.
Filosofie doktorsexamen i…
Degree of Doctor of Philosophy in…

5.1.3 Preciserade krav för generella examina på forskarnivå

Preciserade krav för generella examina på forskarnivå vid Försvarshögskolan utöver de nationella
examensbeskrivningar som återfinns i bilagan till förordningen för Försvarshögskolan (2007:1164).

Preciserade krav för licentiatexamen, 120 högskolepoäng
- Kunskapskrav för licentiatexamen ska vara uppfyllda enligt den allmänna studieplanen som doktoranden är antagen
till.
Preciserade krav för doktorsexamen, 240 högskolepoäng
- Kunskapskrav för doktorsexamen ska vara uppfyllda enligt den allmänna studieplanen som doktoranden är antagen
till.
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