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Bilaga 2
Övergångsbestämmelser till förordningen (2006:1053) om ändring i
högskoleförordningen (1993:100)
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 §, skall 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, i fråga om utbildning som bedrivs efter utgången av juni 2007 eller examina som
utfärdas därefter.
2. De äldre bestämmelserna skall tillämpas vid antagning till utbildning som börjar före den 1 juli
2007 och vid anställning av doktorand dessförinnan samt i fråga om utbildning som bedrivs före den
1 juli 2007 eller examina som utfärdas dessförinnan.
3. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om kurser eller motsvarande del av utbildning på
forskarnivå som börjar före den 1 juli 2007 och fortsätter därefter.
4. De äldre bestämmelserna skall 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 för att få en examen 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 omfattningen 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), skall anges i poäng enligt de äldre
bestämmelserna. I examensbeviset för en examen som avses i 5 skall också anges examens
motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt de nya bestämmelserna.
8. Uttrycket utbildning på forskarnivå i de nya bestämmelserna motsvarar vad som i de äldre
bestämmelserna benämns forskarutbildning.
9. Om det för en examen på avancerad nivå som utfärdas enligt de nya bestämmelserna ställs krav på
tidigare utbildning eller examen på grundnivå, skall även den som har motsvarande utbildning eller
examen från grundläggande högskoleutbildning kunna uppfylla kraven för examen.
10. Om det för tillträde till utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå ställs krav på tidigare
utbildning på grundnivå eller avancerad nivå med viss omfattning eller på examen från sådan
utbildning, skall även den som har en motsvarande utbildning eller examen från grundläggande
högskoleutbildning vara behörig.
11. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till
forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning
på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

12. Den som har antagits till grundläggande högskoleutbildning och fått anstånd med att påbörja
studierna till efter den 1 juli 2007 skall anses vara antagen till motsvarande utbildning enligt de nya
bestämmelserna. Detta gäller dock inte om den som har antagits har valt att utnyttja sin rätt enligt 5.
13. Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:173) om ändring i högskolelagen
(1992:1434) följer att beslut om tillstånd att utfärda examina som regeringen eller Högskoleverket
har fattat med stöd av äldre bestämmelser gäller fortfarande.
14. Vid tillämpning av 4 kap. 30 § 6 i de nya bestämmelserna jämställs undervisning inom
grundläggande högskoleutbildning med undervisning inom utbildning på grundnivå eller avancerad
nivå.
15. Även den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning enligt de äldre bestämmelserna
får anställas som amanuens enligt den nya bestämmelsen i 5 kap. 10 § andra stycket.
16. Bestämmelsen i 6 kap. 10 § första stycket om att det i examensbeviset skall anges på vilken nivå
en examen avläggs skall inte tillämpas i fråga om examina som utfärdas enligt äldre bestämmelser.
17. De äldre bestämmelserna i 12 kap. 2 § gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som
har meddelats med tillämpning av äldre bestämmelser.
18. De nya bestämmelserna i 6 kap. 31 och 32 §§ om att det skall utses minst två handledare för
varje doktorand och att minst en av dem skall ha genomgått utbildning av handledare eller bedömts
ha motsvarande kompetens, skall tillämpas i fråga om doktorander som påbörjar sin utbildning efter
utgången av juni 2007.

