BYGG DIN EGEN UTBILDNING
MED FRISTÅENDE KURSER
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Vägen till examen kan gå via ett utbildningsprogram eller via fristående
kurser som du själv har kombinerat. Det är ingen skillnad mellan en
examen som består av fristående kurser och en examen som bygger
på ett program. Det som skiljer sig är vägen dit.

behöva vänta en termin eller flera för att
få tillgång till kursen. En del program
innehåller också kurser eller moment
som man inte har tillgång till via fri
stående kurser, till exempel olika praktik
kurser.

Alla utbildningar vid universitetet, även

läsa. Då kan det kännas bra att prova på

Att läsa ett program innebär dock

programmen, består av olika kurser.

att läsa några kurser i olika ämnen innan

något mindre valfrihet jämfört med att

Kurserna är utbildningens byggstenar

man bestämmer sig för vad man vill

läsa fristående kurser, eftersom de flesta

som du kan bygga ihop till en examen.

fördjupa sig inom. För att få en kandidat

program innehåller obligatoriska kurser.

Istället för att följa ett färdigt utbild

examen måste man läsa totalt 180 hög

Hur stor del av kurserna som är obliga

ningsprogram kan du bygga ihop din

skolepoäng (hp), varav 90 hp inom ett

toriska skiljer sig åt mellan olika pro

egen examen genom att läsa så kallade

huvudområde. Detta innebär att man har

gram. En annan skillnad mellan program

fristående kurser. Du kan på så sätt skapa

tre terminer att läsa kurser utöver sitt

och fristående kurser är att man på pro

din egen utbildning efter personligt tycke

huvudområde.

grammen oftast läser ihop med samma

och smak.
Examen blir densamma oavsett om du

Du behöver inte bestämma dig för ditt

studiekamrater under en större del av

huvudområdet redan från början. Att läsa

studietiden. Hur stor del av tiden man

når dit genom att läsa fristående kurser

kurser ger också stor frihet eftersom du

gör det skiljer sig förstås mellan olika

eller genom att följa ett program. Av

helt fritt kan kombinera ämnen och läsa

program beroende på hur programmet

examensbeviset kommer det faktiskt inte

kurserna i den ordning du vill. Flera kur

är upplagt.

att framgå vilken av dessa vägar du valt

ser ges dessutom på kvällstid eller på

för att nå din examen. Det finns dock

distans. Du kan också läsa kurser vid

VAD ÄR LÄTTAST

vissa utbildningar som man inte kan läsa

olika universitet och högskolor, och lägga

ATT BLI ANTAGEN TILL?

via fristående kurser. Det är utbildningar

samman dem till en examen.

Vilket som är lättast att bli antagen till,

som leder till en så kallad yrkesexamen.

program eller fristående kurs, kan variera

Exempel på sådana utbildningar är läkar

VAD ÄR FÖRDELARNA

mellan olika utbildningar och även

programmet, socionomprogrammet och

MED PROGRAM?

mellan olika terminer eftersom det beror

de olika högskoleingenjörs- och civil

En fördel med att följa ett program är att

på hur många som söker de olika alter

ingenjörsprogrammen.

du oftast har garantiplats på kurser som

nativen.

söks inom programmet, under förutsätt

Om du är osäker på ifall du kommer

VAD ÄR FÖRDELARNA MED KURSER?

ning att du har klarat de kurser som krävs

att bli antagen till den utbildning du är

Många kurser som ingår i kandidatpro

för att få fortsätta. Det betyder dock inte

intresserad av kan det därför vara en god

grammen ges även som fristående kurser.

att du är garanterad att läsa en viss kurs

idé att söka till både program och fri

Som ny student kanske man inte riktigt

under en specifik termin. Om det är en

stående kurser, om utbildningen ges

har bestämt sig exakt för vad man vill

populär kurs som många söker kan du

i båda varianterna.
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VILKA OLIKA EXAMINA KAN DU
Huvudområde: en generell examen

Förutom de olika yrkesexamina, vilka

KORTA FAKTA OM
HÖGSKOLEPOÄNG

man alltså endast kan nå genom att läsa

Vid universitetet räknas studierna

område med fördjupade studier och

via program, finns även generella exa

i högskolepoäng. Normalt läser du

examensarbete.

mina vilka man läser till antingen via

30 högskolepoäng på en termin och

fristående kurser eller genom att följa

under ett läsår totalt 60 högskole

Biområde: en kandidatexamen vid

ett program. Som generell examen på

poäng.

Uppsala universitet måste, förutom

LÄSA TILL VID UPPSALA UNIVERSITET?

grundnivå finns högskoleexamen och

måste alltid innehålla ett huvud

En termin omfattar 20 veckor.

kandidatexamen.

huvudområde, omfatta ett biområde
på minst 30 högskolepoäng.

Högskoleexamen

KORTA FAKTA OM
OLIKA EXAMINA

Yrkesexamen

För att kunna ta ut en högskoleexamen

Generella examina

Varierar mellan 180 och 330 hp.

krävs 120 hp (2 år) varav minst 60 hp

Högskoleexamen

120 hp

inom ett huvudområde. Av dessa 60 hp

Kandidatexamen

180 hp

inom huvudområdet ska minst 7,5 hp

Magisterexamen

60 hp

utgöras av ett självständigt arbete.

Masterexamen

Läs mer på: www.uu.se/examen.

120 hp

Kandidatexamen
För kandidatexamen krävs kurser om
sammanlagt 180 hp (3 år) varav minst

nomi, nationalekonomi, ekonomisk histo

en magister- eller masterexamen genom

90 hp inom ett huvudområde. Av dessa

ria, handelsrätt eller statistik med ekono

ett respektive två års fortsatta studier.

90 hp ska minst 15 hp utgöras av ett

metrisk inriktning. Dessutom ingår ett

självständigt arbete. Vid Uppsala univer

antal obligatoriska kurser: företagseko

VAD ÄR BÄST FÖR MIG?

sitet måste kandidatexamen förutom

nomi, 30 hp, nationalekonomi, 30 hp och

Vilken väg som är bäst för just dig beror

huvudområde även omfatta ett biområde

statistik,15 hp.

alltså på flera saker: vilken ämneskombi
nation vill du ha? På vilket sätt vill och

om lägst 30 hp.
Politices kandidatexamen

kan du läsa, du kanske måste jobba sam

Det finns några specialvarianter av kandi

För politices kandidatexamen är huvud

tidigt?

datexamen, vilket innebär krav utöver

området antingen statskunskap, national

de som gäller för den vanliga kandidat

ekonomi, statistik, utvecklingsstudier

du förhoppningsvis den väg som passar

examen.

eller freds- och konfliktkunskap. Dess

bäst för dig.

De vanligaste bland dessa special

utom ingår ett antal obligatoriska kurser:

varianter är ekonomie kandidatexamen

statskunskap, 30 hp, nationalekonomi,

och politices kandidatexamen.

30 hp, statistik, 15 hp och förvaltnings
rätt, 15 hp.

Ekonomie kandidatexamen
För en ekonomie kandidatexamen är

Efter att du tagit ut en kandidatexamen

huvudområdet antingen företagseko

kan du läsa vidare på avancerad nivå till

BYGG DIN EGEN UTBILDNING MED FRISTÅENDE KURSER
KONTAKT
Om du har frågor kring hur du kan
bygga ihop din examen kan du vända
dig till våra studie- och karriärvägledare:

Enheten för studieoch karriärvägledning
S:t Olofsgatan 10 B, Uppsala
018-471 47 20, 018-471 00 00 (växel)
studentservice@uu.se

www.uu.se/utbildning

Utgå från din egen situation, så hittar

