
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 19 april 2011

Statsrådets förordning

351/2011

om ändring av 13 och 14 § i statsrådets förordning om universitetsexamina

Utfärdad i Helsingfors den 14 april 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturmi-
nisteriet

ändras i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) 13 och 14 § som följer:

13 §

Omfattningen av de studier som leder till
högre högskoleexamen

De studier som krävs för högre högskole-
examen omfattar 120 studiepoäng, om inte
något annat bestäms nedan i denna paragraf
eller i 14 §. Universitetet ska ordna utbild-
ningen så att en heltidsstuderande kan av-
lägga examen på två läsår.

De studier som krävs för ett utbildnings-
program som leder till högre högskoleexa-
men och som riktar sig särskilt till utländska
studerande omfattar minst 90 studiepoäng.
Universitetet ska ordna utbildningen så att en
heltidsstuderande kan avlägga examen på en
tid som motsvarar dess omfattning, dock
högst två läsår.

De studier som krävs för psykologie ma-
gisterexamen, musikmagisterexamen och
odontologie licentiatexamen omfattar 150
studiepoäng. Universitetet ska ordna utbild-
ningen så att en heltidsstuderande kan av-
lägga examen på två och ett halvt läsår.

De studier som krävs för veterinärmedicine
licentiatexamen och medicine licentiatexa-
men omfattar 180 studiepoäng. Universitetet
ska ordna utbildningen så att en heltidsstude-
rande kan avlägga examen på tre läsår.

14 §

Ordnande av utbildning som leder till högre
högskoleexamen inom det medicinska och
odontologiska området och utbildningens

omfattning

Inom det medicinska och odontologiska
området kan universitetet ordna den utbild-
ning som leder till högre högskoleexamen så
att lägre högskoleexamen inte ingår i utbild-
ningen.

De studier som krävs för medicine licenti-
atexamen omfattar 360 studiepoäng, om uni-
versitetet ordnar den utbildning som leder till
högre högskoleexamen så att lägre högskole-
examen inte ingår i utbildningen. Universite-
tet ska ordna utbildningen så att en heltidsstu-
derande kan avlägga examen på sex läsår.

De studier som krävs för odontologie li-
centiatexamen omfattar 330 studiepoäng, om
universitetet ordnar den utbildning som leder
till högre högskoleexamen så att lägre hög-
skoleexamen inte ingår i utbildningen. Uni-
versitetet ska ordna utbildningen så att en
heltidsstuderande kan avlägga examen på
fem och ett halvt läsår.

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2011.



Förordningen tillämpas på studerande som
inleder studier för odontologie licentiatexa-
men den 1 augusti 2011 eller därefter.

De som när denna förordning träder i kraft
studerar för odontologie licentiatexamen men
inte har inlett den vårdpraktik som ingår i
examen, har rätt att övergå till att studera
enligt denna förordning från och med den 1
augusti 2013 eller att fortsätta studierna en-
ligt den förordning som gäller vid ikraftträ-

dandet. En studerande övergår dock till att
studera enligt denna förordning om han eller
hon inte före utgången av 2020 har avlagt
examen enligt den förordning som gäller när
denna förordning träder i kraft. Universitetet
beslutar om de arrangemang som har sam-
band med övergången.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 april 2011

Undervisningsminister Henna Virkkunen

Regeringssekreterare Laura Hansén
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