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Röda Korsets Högskolas lokala examensordning
Röda Korsets Högskola är en enskild högskola och har enligt Regeringsbeslut från 2007-06-28
(U2007/4718/UH) och från 2017-01-19 (U2016/01150/UH) tilldelats rätt att utfärda:
•
•
•
•
•

Kandidatexamen i omvårdnad,
Kandidatexamen i folkhälsovetenskap med inriktning global hälsa
Magisterexamen i omvårdnad,
Sjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen.

Röda Korsets Högskola har haft rätt att utfärda magisterexamen i omvårdnad (med ämnesdjup)
för den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning som leder fram till en sådan examen.
Denna rättighet utgick juni 2015.
Den lokala examensordningen vid högskolan syftar till att öka studenternas rättssäkerhet genom
att visa på vilka lokala regler som gäller. Den är också ett underlag för kvalitetssäkring genom
att kriterier i examensförfarandet synliggörs för studenter och högskolans personal.
Högskolan följer lagen 1993:792 om tillstånd att utfärda vissa examina samt
Högskoleförordningen (SFS 1993:100) bilaga 2, examensordningen.
I bilaga 2 redogörs för målen avseende kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt
värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för uppfyllande av respektive examen.

Generell kandidatexamen i omvårdnad eller i folkhälsovetenskap med
inriktning global hälsa
Omfattning
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med
viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med
successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för
utbildningen (Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2).
Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning
(Högskoleförordningen 1993:100).
•

•

För kandidatexamen krävs minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i
huvudområdet omvårdnad eller i huvudområdet folkhälsovetenskap med inriktning
global hälsa. Av den successiva fördjupningen inom huvudområdet ska minst 30
högskolepoäng vara på nivå G2.
Ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad eller i
folkhälsovetenskap med inriktning global hälsa skall ingå i examen.
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Generell magisterexamen inom omvårdnad
Omfattning
Magisterexamen uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng
med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med
fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav
på avlagd kandidatexamen inom huvudområdet, och yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng
eller motsvarande utländsk examen.
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till
utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller
studenter som genom en svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Undantag från
kravet på tidigare examen får även göras om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap.
28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas (Högskoleförordningen
1993:100, bilaga 2).
Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade kraven gälla som varje
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning
(Högskoleförordningen 1993:100, bilaga 2).
•

minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom omvårdnad

•

examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom omvårdnad och på avancerad nivå
minst 45 högskolepoäng ska bestå av kurser på avancerad nivå
minst 7,5 högskolepoäng metodkurser på avancerad nivå.

•

Högst 15 högskolepoäng från grundnivå som ej har ingått i tidigare examen kan ingå i en
magisterexamen.
En kurs som ingår i examen på grundnivå omfattande högst 180 högskolepoäng kan inte
användas i en generell examen på avancerad nivå.

Yrkesexamina
Sjuksköterskeexamen i omvårdnad
Vid Röda Korsets Högskola ges examina på grundnivå omfattande sjuksköterskeexamen samt
kandidatexamen inom omvårdnad. För att få ut examen ska kursfordringar ha fullgjorts enligt
utbildningsplanen för högskolans sjuksköterskeprogram.
Sjuksköterske- och kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringarna om
180 högskolepoäng inom omvårdnad varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning
inom det huvudsakliga området (huvudområdet för utbildningen).
För sjuksköterske- och kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom
huvudområdet omvårdnad.
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Specialistsjuksköterskeexamen med magisterexamen inom
omvårdnad
Vid Röda Korsets Högskola ges specialistsjuksköterskeexamen med magisterexamen på
avancerad nivå.
Specialistsjuksköterskeexamen med magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 60 högskolepoäng. Därtill ställs krav på svensk sjuksköterskelegitimation.
Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete
(examensarbete) samt ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning
som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.
Vid Röda Korsets Högskola ska det självständiga arbetet (examensarbetet) omfatta 15
högskolepoäng.
I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges.

Examensbenämningar
Examen utfärdas utifrån fastställda utbildningsplaner av Högskolestyrelsen vid Röda Korsets
Högskola.
Nedan anges svensk och engelsk titel av examen som utfärdas vid Röda Korsets Högskola.
Svensk titel
Sjuksköterskeexamen
Kandidatexamen i omvårdnad
Kandidatexamen i folkhälsovetenskap
med inriktning global hälsa
Magisterexamen i omvårdnad
Specialistsjuksköterskeexamen
Inriktning mot anestesisjukvård
Inriktning mot intensivvård
Inriktning mot psykiatrisk vård
Inriktning mot infektionssjukvård

Engelsk titel
Degree of Bachelor of Science in Nursing
Degree of Bachelor of Science in Nursing
Degree of Bachelor of Science in Public
Health
with a major in Global Health
Degree of Master of Science (60 credits) with
a major in Nursing
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing
Anaesthesia Care
Intensive Care
Mental Health Care
Infectious Diseases Care

Examensbevis
I examensbeviset anges examensbenämning och på vilken nivå examen avläggs.
Examensbevis vid Röda Korsets Högskola utfärdas på svenska och engelska. Till
examensbeviset bifogas en kurs- och betygssammanställning på svenska och engelska samt
Diploma Supplement som beskriver utbildningens plats i svenska utbildningssystemet. Diploma
Supplement utfärdas inte retroaktivt för examina som utfärdades för den 31 december 2002.
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Student som uppfyller fordringarna för examen men ej följt program eller kurs under ordinarie
kurstid ska på begäran få examensbevis/kursbevis.
Ansökan om examensbevis/kursbevis görs individuellt och bedömning av meriter prövas mot
uppställda examenskrav. Student ansvarar för att komplett ansökan inkommer.
Endast avslutade och godkända kurser kan ingå i en examen.
Examensbevis är en originalhandling och nytt examensbevis för tidigare examen utfärdas
normalt inte. Rätt till nytt bevis har dock den som bytt personnummer. För detta krävs intyg om
byte av personnummer från Skatteverket.

Överklagande
Avslag på begäran om examensbevis kan överklagas hos rektor för Röda Korsets Högskola.
Överklagan ska inlämnas skriftligt inom tre veckor från det att klagande fick del av beslutet.
Överklagan som kommer in senare avvisas.
I överklagan ska anges:
– Vilket beslut som överklagas.
– Varför beslutet bör ändras och vilken ändring som önskas.
– Vilken dag beslutet meddelades.

