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Handläggning inför fastställande av kurs- och 

utbildningsplaner, samt fastställande av 

kursklassificering 

Bakgrund 

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid universitet- och 

högskolor ska bedrivas i form av kurser som får sammanföras till 

utbildningsprogram. (HF 6 kap. 13 §) Utveckling av innehåll i 

utbildningen (genom kurs- och utbildningsplaner) sker vid respektive 

institution. 

Kurs- och utbildningsplaner utgör stöd och verktyg för undervisningen 

samt borgar för studenternas rättssäkerhet under utbildningens gång. 

Varje institution är ansvarig för formulering av innehåll och struktur i 

kurs- och utbildningsplaner samt att dessa följs i undervisningen. 

Det åligger varje lärare att, vid kursstart, försäkra sig om att alla 

studenter har tillgång till kursplanen samt att gå igenom målen för 

kursen vid första undervisningstillfället. 

Rutinerna för fastställande av kurs- och utbildningsplaner är likartade 

men skiljer sig på några punkter vilket beskrivs nedan: 

Rutin för handläggning inför beslut om ny kursplan alt. 

revidering av kursplan  

För en kurs ska det finnas en kursplan. I kursplanen ska följande 

anges: 

• kursens nivå,

• antal högskolepoäng,

• mål,

• krav på särskild behörighet,

• formerna för bedömning av studenternas prestationer

och de övriga föreskrifter som behövs.

(HF 6 kap. 14-15 §§) 
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Avdelningschef, Utbildnings- och 
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Beslut om kursplan fattas enligt KMH:s Beslut och 

delegationsordning av Utbildnings och forskningsnämnden (UF-

nämnden).  

Senast sex veckor före planerat beslutsdatum måste förslag till 

ny/reviderad kursplan inkomma till Utbildnings- och 

forskningsavdelningens funktionsadress ufa@kmh.se för att kunna 

säkerställa tillfredställande kvalitet i besluts- och 

handläggningsprocessen. 

Gången i arbetsprocessen sker enligt följande: 

1. Prefekten lämnar förslag på ny eller reviderad kursplan.

2. Handläggare utses på UFA. Kursplanen granskas översiktligt

(vid ev. oklarheter/ofullständigt underlag återremitteras

kursplanen till prefekten).

3. Handläggaren ansvarar för att dagordningen till UF-nämndens

presidiemöte innehåller information gällande handläggningen.

4. Under förutsättning att kursplanen uppfyller formkraven kan

ställning tas till om ärendet ska beredas vidare. Detta görs på

UF-nämndens presidiemöte. (Utgångspunkt för detta

övervägande utgör t.ex. resursläget, övergripande

kvalitetsdiskussion om KMH:s kursutbud, kursen satt i relation

till andra kurser inom samma område, nivå på kurs etc.).

5. Under förutsättning att ärendet ska beredas vidare, ska

handläggaren förbereda för fastställande av kursklassificering.

6. För att fastställa kursklassificering ska handläggaren föredra

ärendet inför chefen för UFA samt Planeringschefen. Vid

denna föredragning föreslås adekvat kursklassificering, vilken

ska utgå från kursens huvudsakliga innehåll i förhållande till

kursens huvudområde. Chefen för UFA avgör om lämplig

kursklassificering.

7. Handläggaren för upp kursplanen på ärendelistan inför

kommande beslut.

8. Beslutssammanträdet i UF-nämnden äger rum.

9. Under förutsättning att UF-nämnden fastställt kursplan, fattar

därefter rektor beslut om kursklassificering efter föredragning

av chefen för UFA.

10. Justerat nämndprotokoll expedieras av handläggaren till

prefekt samt övriga berörda, samt publiceras på KMH:s

intranät.
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11. Justerat protokoll från rektorsbeslut expedieras av LPE till

berörda, samt publiceras på KMH:s intranät.

Rutin för handläggning inför beslut om ny utbildningsplan 

alt. revidering av utbildningsplan 

För utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. I 

utbildningsplanen ska följande anges: 

• de kurser som programmet omfattar,

• kraven på särskild behörighet,

• övriga föreskrifter som behövs.

(HF 6 kap. 16-17 §§) 

Utbildningsplanen tjänar till att skapa en sammanhållen utbildning 

genom en given sammansättning av kurser (med eller utan 

valmöjligheter) på ett sådant sätt att examen kan uppnås. 

Senast fyra terminer före planerat startdatum bör 

handläggningsprocessen inledas för nytt utbildningsprogram. 

(Revidering av befintligt utbildningsprogram sker i särskild ordning 

efter samråd med UF-nämnden/UFA/SAD.) Förslag till 

utbildningsplan skickas till Utbildnings- och forskningsavdelningens 

funktionsadress ufa@kmh.se. 

Beslut om ny utbildningsplan ska ske minst 12 månader före 

programstart. (Det innebär att program som startar under höstterminen 

måste beslutas senast 15 september året innan.)  

I arbetet med upprättande av nya utbildningar bör särskilt 

uppmärksammas att ett utbildningsprogram innebär ett omfattande 

ekonomiskt åtagande som låser resurser för flera år framåt i tiden. 

Inför planering av nytt utbildningsprogram bör institutionen 

därför bifoga en resursrelaterad analys med förväntat 

söktryck samt antal studenter som planeras antas, 

anställningsbarhet/efterfrågan på (arbets-)marknaden efter 

examen eller annat underlag som är relevant för bedömning 

av programmets legitimitet. I analysen bör ingå en översikt 

över hela institutionens utbildningsutbud för att tydliggöra 

hur resurserna ska disponeras inom institutionen. 

Gången i arbetsprocessen sker enligt följande: 
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1. Prefekten eller den prefekten utsett (genom delegationsbeslut)

lämnar förslag på ny eller reviderad utbildningsplan samt

övrigt underlag.

2. Handläggare utses på UFA. Utbildningsplanen granskas

översiktligt (vid ev. oklarheter/ofullständigt underlag

återremitteras utbildningsplanen till prefekten).

3. Under förutsättning att utbildningsplanen uppfyller

formkraven får UF-nämndens ordförande ta ställning till om

ärendet ska beredas vidare. (Utgångspunkt för detta

övervägande utgör t.ex. resursfrågor,

kompetensförsörjningsanalys, utbildningen satt i relation till

utbildningsutbudet i sin helhet etc.).

4. Handläggaren för upp utbildningsplanen på ärendelistan inför

kommande beslut.

5. Beslutssammanträdet äger rum.

6. Justerat protokoll expedieras av handläggaren till prefekt samt

övriga berörda, samt publiceras på kmh.se.

Upprättande av kursguide 

När beslut fattas om kurs- eller utbildningsplan upprättas kursguide 

vid respektive institution med närmare uppgifter om litteratur, 

arbetsmaterial, schema, lokaler, undervisande lärare etc. som stöd för 

studenternas vardag. Detta beslut fattas av prefekten och 

dokumenteras i en protokollsserie (som ska upprättas). 
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