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Tillämpning av övergångsbestämmelser gällande 
examina enligt 1993 års examensordning 
Beslut 
Rektor beslutar att examina enligt 1993 års examensordning inte längre 
kommer att utfärdas efter utgången av juni 2020 för studenter vars studier 
var påbörjade före 1 juli 2007 och slutförda i sin helhet innan utgången av 
juni 2015. 
 

Bakgrund 
Som ett led i den genomgripande utbildningsreform som implementerades 
den 1 juli 2007 infördes en ny examensordning som ersatte 1993 års 
examensordning. Övergångsbestämmelser gällande studenters rätt att avsluta 
sin utbildning och få en examen enligt de äldre bestämmelserna hanteras 
övergripande i övergångsbestämmelserna i Högskoleförordningen  
(Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, SFS 2006:1053):  
 

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. 

 
I och med utgången av juni 2015 upphörde därmed studenters rätt att avsluta 
påbörjade studier för att få examen enligt äldre bestämmelser. Ingen 
nationell överenskommelse har dock uppnåtts gällande tillämpningen av 
dessa övergångsbestämmelser, KMH har därför valt att fortsätta utfärda 
examina enligt äldre bestämmelser efter utgången av juni 2015 för de 
studenter som berörs. Efter en förlängd övergångsperiod fattar nu KMH 
beslutet att upphöra med utfärdandet av examina enligt äldre 
examensbestämmelser till studenter som avslutat sina studier efter utgången 
av juni 2007, i överensstämmelse med övergångsreglerna. 
 
Följande tillämpning av övergångsbestämmelser föreslås vid KMH: 
 
1. Student vid KMH som påbörjat och i helhet slutfört sin utbildning innan 1 
juli 2007 har rätt att på begäran få en examen enligt 1993års 
examensordning även efter 30 juni 2020. 
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2. Student vid KMH som påbörjat sin utbildning före 1 juli 2007 och slutfört 
den innan utgången av juni 2015, har rätt att prövas mot 1993 års 
examensbestämmelser fram till och med utgången av juni 2020. Därefter har 
studenten rätt att prövas mot de nya bestämmelserna.  
 
3. Student vid KMH som påbörjat sin utbildning efter 1 juli 2007 kan endast 
erhålla examen enligt nya bestämmelser. 
 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Helena Wessman, i närvaro av 
prorektor Johannes Landgren samt högskoledirektör Peter Liljenstolpe, efter 
föredragning av chefen för studieadministrativa avdelningen Thomas 
Berggren. I den slutgiltiga beredningen av ärendet har 
utbildningshandläggare Sandor Gyulai deltagit. Studentrepresentant har haft 
möjlighet att yttra sig i ärendet.  

 
 
 
 
Helena Wessman, rektor 

Thomas Berggren föredragande 

 

Delges: samtliga akademichefer och avdelningschefer samt 
personalorganisationer och studentrepresentanter vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm 


