
OLIKA EXAMINA 

Högskoleexamen, 120 hp 
 

Huvudområde, 
inklusive ett självständigt arbete om minst 
7,5 hp. 

60 hp Valfria kurser. 60 hp 

 

Filosofie kandidatexamen, 180 hp 

Kandidatprogram i huvudområdet om 
totalt 180 hp. 
eller 
Huvudområde, 
med successiv fördjupning, 
inklusive ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 15 hp. 

 
 

90 hp 

 
 

Valfria kurser. 

 
 

90 hp 

Ekonomie kandidatexamen, 180 hp 
 

Kandidatprogram i huvudområdet om 
totalt 180 hp. 
eller 
Huvudområdet inom företagsekonomi 
eller nationalekonomi, 
med successiv fördjupning, 
inklusive ett självständigt arbete 
(examensarbete) om minst 15 hp. 

 
 

90 hp 

 
 

Nationalekonomi (om 
företagsekonomi är 
huvudområdet), 
eller 
Företagsekonomi (om 
nationalekonomi är 
huvudområdet). 

 
 

30 hp 

 Ett ekonomirelaterat ämne om 
totalt 30 hp, 
eller 
Två ekonomirelaterade ämnen 
om totalt 15 hp vardera. 

30 hp 

Valfria kurser 30 hp 

Filosofie magisterexamen, 60 hp 
 

Avlagd kandidatexamen 

Magisterprogram i huvudområdet om 
totalt 60 hp. 
eller 
Fördjupningskurser inom huvudområdet, 
på avancerad nivå, inklusive ett 
självständigt arbete (examensarbete) om 
minst 15 hp. 

 
 

30 hp 

 
 

Valfria kurser/valfritt ämne, på 
avancerad nivå. 

 
 

30 hp 

Av den totala poängsumman i en magisterexamen kan max 15 hp utgöras av kurser på 
grundnivå. 

Ekonomie magisterexamen, 60 hp 
Avlagd Ekonomie kandidatexamen. 

Magisterprogram i företagsekonomi eller nationalekonomi. 
eller 
Kurser i huvudområdet på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete inom 
huvudområdet om minst 15 hp. 

60 hp 



Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom 
ett ämne för utbildning på forskarnivå. 
För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om 
minst 120 hp godkänd. 

Politices magisterexamen, 60 hp 
 

Avlagd kandidatexamen innehållande: 90 hp i statsvetenskap eller nationalekonomi, 30 hp i 
nationalekonomi (om statsvetenskap är huvudområdet) eller statsvetenskap (om 
nationalekonomi är huvudområdet), 30 hp i företagsekonomi, förvaltning, geografi, statistik, 
juridik eller global utveckling, 30 hp valfria kurser. 

Magisterprogram i statsvetenskap eller nationalekonomi. 
eller 
Kurser i huvudområdet (statsvetenskap eller nationalekonomi) på avancerad nivå, 
inklusive ett självständigt arbete inom huvudområdet om minst 15 hp. 

60 hp 

Filosofie masterexamen, 120 hp 
Avlagd kandidatexamen 

Masterprogram i huvudområdet, om 120 
hp, 
eller, 
Fördjupning inom huvudområdet på 
avancerad nivå, inklusive ett självständigt 
arbete (examensarbete) om minst 30 hp. 
(minst 15 hp om ett självständigt arbete 
om minst 15 hp redan gjorts på 
avancerad nivå inom huvudområdet). 

 
 

60 hp 

 
 

Valfria kurser/valfritt ämne, på 
avancerad nviå. 

 
 

60 hp 

Av den totala poängsumman i en masterexamen kan max 30 hp utgöras av kurser på grundnivå. 

Ekonomie masterexamen, 120 hp 
 

Avlagd Ekonomie kandidatexamen 

Masterprogram i företagsekonomi eller 
nationalekonomi, om 120 hp, 
eller, 
Fördjupning inom huvudområdet 
(företagsekonomi eller nationalekonomi) 
på avancerad nivå, inklusive ett 
självständigt arbete (examensarbete) 
om minst 30 hp. (minst 15 hp om ett 
självständigt arbete om minst 15 hp 
redan gjorts på avancerad nivå inom 
huvudområdet). 

 
 

60 hp 

 
 

Valfria kurser/valfritt ämne, på 
avancerad nviå. 

 
 

60 hp 

Av den totala poängsumman i en masterexamen kan max 30 hp utgöras av kurser på 
grundnivå. 

Doktorsexamen, 240 hp 
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