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Regelverk för den studerande som planerar en generell 
kandidatexamen i biologi 

För att uppfylla målen för en kandidatexamen i biologi 180 hp ställs krav på att 

följande delområden ska ingå i examen: 

Inom huvudområdet: 
Totalt minst 90 hp kurser i huvudområdet biologi, bland vilka följande delområden ska ingå 

 Evolution (minst omfattande 6 hp)

 Cellbiologi (minst omfattande 6 hp)

 Ekologi (minst omfattande 6 hp)

 15 hp biologiklassade kurser på G2-nivå inom för examensarbetet relevant område

examinerat vid LiU eller motsvarande

 Examensarbete på G2-nivå omfattande minst 15 hp

Övriga kurser: 

 Minst 12 hp inom vetenskaplig metodik och verktyg, motsvarande kurserna;

o Vetenskaplig metod, analys och statistik (inkl grundläggande tillämpad statistik och

datorstödd statistisk analys.)

o Statistik (inkl grundläggande metoder för att analysera och beskriva data från

biologiska experiment och studier, deskriptiv statistik, regressionsanalys,

variansanalys, försöksplanering och icke-parametriska test.)

o Professionella verktyg (inkl process för vetenskaplig kommunikation, opponering,

vetenskaplig hederlighet, argumentationsteknik, etisk teori, användning av relevanta

sökverktyg, kritisk granskning av sökresultat samt kunna strukturera och presentera

information).

För att uppfylla kraven för att påbörja ett examensarbete inom huvudområdet 

biologi på G2-nivå: 

För att påbörja examensarbetet gäller att studenten ska ha klarat av totalt minst 135 hp. Av dessa 

ska minst 60 hp vara avslutade kurser inom huvudområdet biologi. I dessa 60 hp ska minst 15 hp 

utgöras av kurser på G2-nivå inom ett för examensarbetet relevant område.  
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Regelverk för den studerande som planerar en generell 
masterexamen i biologi 

För att uppfylla målen för en masterexamen i biologi 120 hp ställs krav på att 

följande ska ingå i examen: 

Inom huvudområdet: 
Totalt minst 60 hp kurser i huvudområdet biologi på A-nivå, bland vilka följande ska ingå 

 15 hp kurser på A-nivå inom för examensarbetet relevant område examinerat vid LiU eller

motsvarande

 Examensarbete på A-nivå omfattande minst 30 hp

Övriga kurser: 
 Minst 6 hp inom vetenskaplig kommunikation, motsvarande kursen;

o Communicating Science (inkl kritisk genomgång och diskussion av vetenskapliga

texter, skriftlig vetenskaplig kommunikation inför olika målgrupper och på olika

sätt, muntlig presentationsteknik)

För att uppfylla kraven för att påbörja ett examensarbete inom huvudområdet 

biologi på A-nivå: 

30 hp examensarbete; Minst 60 högskolepoäng varav 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.

45 hp examensarbete; Minst 45 högskolepoäng varav 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.

60 hp examensarbete; Minst 30 högskolepoäng varav 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. 
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Regelverk för den studerande som planerar en generell 
kandidatexamen i kemi 

För att uppfylla målen för en kandidatexamen i kemi 180 hp ställs krav på att 

följande delområden ska ingå i examen: 

Inom huvudområdet: 
Totalt minst 90 hp kurser i huvudområdet kemi, bland vilka följande delområden ska ingå 

 Allmän kemi (minst omfattande 12 hp)

 Organisk kemi (minst omfattande 6 hp)

 Biokemi (minst omfattande 6 hp)

 15 hp kurser på G2-nivå inom för examensarbetet relevant område examinerat vid LiU eller

motsvarande

 Examensarbete på G2-nivå omfattande minst 15 hp

Övriga kurser: 
 Minst 12 hp inom vetenskaplig metodik, kommunikation och beräkningsverktyg,

motsvarande kurserna;

o Professionella verktyg (inkl process för vetenskaplig kommunikation, opponering,

vetenskaplig hederlighet, argumentationsteknik, etisk teori, användning av relevanta

sökverktyg, kritisk granskning av sökresultat samt kunna strukturera och presentera

information).

o Beräkningsverktyg i kemi/Statistiska verktyg för kemisk analys (inkl utvärdering av

mätdata, analys och hantering av mätosäkerheter och grunderna inom

kvalitetskontroll samt datorstöd för kalkyler och datapresentation).

För att uppfylla kraven för att påbörja ett examensarbete inom huvudområdet 

kemi på G2-nivå: 

För att påbörja examensarbetet gäller att studenten ska ha klarat av totalt minst 135 hp. Av dessa 

ska minst 60 hp vara avslutade kurser inom huvudområdet kemi. I dessa 60 hp ska minst 15 hp 

utgöras av kurser på G2-nivå inom ett för examensarbetet relevant område.  
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Regelverk för den studerande som planerar en generell 
masterexamen i kemi 

För att uppfylla målen för en masterexamen i kemi 120 hp ställs krav på att 

följande ska ingå i examen: 

Inom huvudområdet: 
Totalt minst 60 hp kurser i huvudområdet kemi på A-nivå, bland vilka följande ska ingå 

 15 hp kurser på A-nivå inom för examensarbetet relevant område examinerat vid LiU eller

motsvarande

 Examensarbete på A-nivå omfattande minst 30 hp

För att uppfylla kraven för att påbörja ett examensarbete inom huvudområdet 

kemi på A-nivå: 

30 hp examensarbete; Minst 60 högskolepoäng varav 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.

45 hp examensarbete; Minst 45 högskolepoäng varav 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.

60 hp examensarbete; Minst 30 högskolepoäng varav 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. 
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Regelverk för den studerande som planerar en generell 
kandidatexamen i kemisk biologi 

För att uppfylla målen för en kandidatexamen i kemisk biologi 180 hp ställs krav 

på att följande delområden ska ingå i examen: 

Inom huvudområdet: 
Totalt minst 90 hp kurser i huvudområdet kemisk biologi, bland vilka följande delområden ska ingå 

 Organisk kemi (minst omfattande 6 hp)

 Biokemi (minst omfattande 6 hp)

 Genetik (minst omfattande 6 hp)

 Cellbiologi (minst omfattande 6 hp)

 15 hp kurser på G2-nivå inom för examensarbetet relevant område examinerat vid LiU eller

motsvarande

 Examensarbete på G2-nivå omfattande minst 15 hp

Övrig kurs: 
 Minst 6 hp inom vetenskaplig metodik och verktyg, motsvarande kursen;

Professionella verktyg (inkl process för vetenskaplig kommunikation, opponering,

vetenskaplig hederlighet, argumentationsteknik, etisk teori, användning av relevanta

sökverktyg, kritisk granskning av sökresultat samt kunna strukturera och presentera

information).

För att uppfylla kraven för att påbörja ett examensarbete inom huvudområdet 

kemisk biologi på G2-nivå: 

För att påbörja examensarbetet gäller att studenten ska ha klarat av totalt minst 135 hp. Av dessa 

ska minst 60 hp vara avslutade kurser inom huvudområdet kemisk biologi. I dessa 60 hp ska minst 15 

hp utgöras av kurser på G2-nivå inom ett för examensarbetet relevant område.  
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Regelverk för den studerande som planerar en generell 
masterexamen i kemisk biologi 

För att uppfylla målen för en masterexamen i kemisk biologi 120 hp ställs krav 

på att följande ska ingå i examen: 

Inom huvudområdet: 
Totalt minst 60 hp kurser i huvudområdet kemisk biologi på A-nivå, bland vilka följande ska ingå 

 15 hp kurser på A-nivå inom för examensarbetet relevant område examinerat vid LiU eller

motsvarande

 Examensarbete på A-nivå omfattande minst 30 hp

Övriga kurser: 
 Minst 6 hp inom vetenskaplig kommunikation, motsvarande kursen;

o Livsvetenskaplig forskningsöversikt (inkl skriftlig och muntlig presentation av

forskningsresultat i olika sammanhang och för olika målgrupper (retorik, layout,

kroppsspråk och olika texttyper (t.ex. press-release, vetenskaplig poster,

vetenskaplig reviewartikel)

För att uppfylla kraven för att påbörja ett examensarbete inom huvudområdet 

kemisk biologi på A-nivå: 

30 hp examensarbete; Minst 60 högskolepoäng varav 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.

45 hp examensarbete; Minst 45 högskolepoäng varav 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.

60 hp examensarbete; Minst 30 högskolepoäng varav 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. 
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