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Föreskrifter om examen från utbildning på forskarnivå vid
Örebro universitet
Föreskrifterna har utfärdats den 25 juni 2007 (dnr CF 10-438/2007). De har senast ändrats
den 1 september 2015.
Universitetet föreskriver följande med stöd av 6 kap. 4 och 5 § § högskoleförordningen
(1993:100, HF) samt punkterna 2-4 bilaga 2 till samma förordning.

Licentiatexamen som etappexamen
1 § Licentiatexamen kan, förutom som ordinarie avslutande examen, uppnås efter
att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som
ska avslutas med doktorsexamen. De närmare examenskraven anges i den allmänna
studieplanen för ämnet.

Examensbenämningar
Förled
2§

Universitetet använder följande förled i doktorsexamen och licentiatexamen.

Forskningsämnesområde1

Examensbenämning (förled)

Naturvetenskap

Filosofie

Teknik

Teknologie eller, efter anmälan, filosofie

Medicin och hälsovetenskap

Medicine eller, efter anmälan, filosofie

Samhällsvetenskap
- Rättsvetenskap/juridik
- Företagsekonomi och nationalekonomi
- Övriga samhällsvetenskapliga ämnen

Juris eller, efter anmälan, filosofie
Ekonomie eller, efter anmälan, filosofie
Filosofie

Humaniora

Filosofie

Av universitetets lokala förteckning över forskarutbildningsämnen framgår vilket
forskningsämnesområde respektive ämne tillhör.

En doktorand som önskar erhålla den alternativa examensbenämningen enligt första
stycket ska anmäla detta till universitet i anmälan till disputation. För licentiatexamen
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görs denna anmälan senast i examensansökan. Anmälan behöver inte motiveras.

Andra förled än de som anges i 2 § (s.k. avvikande examensbenämning)
3 § Rektor eller den rektor bestämmer får i ett enskilt fall besluta att en doktorand
ska erhålla en annan examensbenämning än den han eller hon skulle erhålla enligt
2 §, s.k. avvikande examensbenämning. Det får ske om doktoranden skriftligen begär
det och det finns synnerliga skäl med hänsyn till innehållet i hans eller hennes
utbildning på forskarnivå. Andra förled än de som förekommer vid universitetet enligt
2 § får dock inte användas. Doktoranden ska ge in en motiverad begäran till
universitetet (registrator); för doktorsexamen senast i anmälan till disputation och för
licentiatexamen senast i examensansökan.

Efterled
4 § Som efterled i examen (efterställd specificering) används det forskarutbildnings
ämne som doktoranden är antagen i, om inte universitet har föreskrivit eller för en
enskild doktorand beslutat annat med anledning av ändringar i ämnesorganisationen.
En inriktning inom ett forskarutbildningsämne anges i examensbeviset som ytterligare
specificering om
- doktoranden begär det och
- den aktuella inriktningen finns uttryckligen angiven i den allmänna studieplanen för
ämnet samt
- doktoranden vid behov kan styrka den aktuella inriktningen av sin utbildning på
forskarnivå genom intyg eller på annat sätt.

översättning till engelska av examen
5 § Förled i doktorsexamen och licentiatexamen översätts i examensbeviset till
engelska enligt följande.

Examen

Åtföljs av "i (ämnet)"
Filosofie doktor
Filosofie licentiat
Teknologie doktor
Teknologie licentiat
Medicine doktor
Medicine licentiat
Ekonomie doktor
Ekonomie licentiat
Juris doktor
Juris licentiat

Degree of ...

Åtföljs av "in (ämnet)"

Doctor of Philosophy (PhD)
Licentiate of Philosophy

Doctor of Laws (LLD)
Licentiate of Laws

Efterled i examen, dvs. ämne och inriktning inom ämne, översätts enligt vad som
anges i den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Undantag från dessa föreskrifter
6 §

Undantag från dessa föreskrifter får göras av rektor eller den rektor bestämmer.

Ikraftträdande m.m.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2007.

Ändringen i föreskrifterna den 1 september 2015 träder i kraft den 1 oktober 2015.
Samtidigt upphör universitetets riktlinjer för examensbevis inom utbildning på
forskarnivå att gälla.

