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Inledning 

Stockholms universitet har ett generellt tillstånd att utfärda samtliga examina, förutom 
yrkesexamen och konstnärlig examen. För de två sistnämnda måste särskilt tillstånd sökas hos 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som prövar om examenstillstånd kan ges.  

Universitetet har för närvarande tillstånd att utfärda flera olika yrkesexamina (se 2.6 Ansökan 
till UKÄ om tillstånd att utfärda yrkesexamen nedan). Universitetet har inte tillstånd att 
utfärda någon form av konstnärlig examen. 

Det generella tillståndet för högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen, 
masterexamen, licentiatexamen och doktorsexamen innebär att universitetet självt avgör inom 
vilka kunskapsområden man kan bedriva utbildning på hög vetenskaplig nivå och utfärda 
examen. Detta avgörande innebär i praktiken att en intern kvalitetsprövning sker i samband 
med att huvudområden på grundnivå och avancerad nivå samt ämnen på forskarnivå etableras. 
Fokus i denna prövning är om nödvändiga förutsättningar finns för att studenterna eller 
doktoranderna ska kunna nå målen för den examen som utbildningen ska leda till. Det sker 
även en prövning när kurser som ingår i ett huvudområde och utbildningsprogram som leder 
till examen, etableras och revideras. I den interna prövningen kvalitetssäkras bland annat de 
dokument som styr utbildningarna och som är juridiskt bindande, till exempel kurs- och 
utbildningsplaner, lokala examensbeskrivningar samt allmänna studieplaner. 

Huvudområden, forskarutbildningsämnen, kurser och utbildningsprogram kan även behöva 
avvecklas av olika skäl, bland annat efter kvalitetsprövning. Oavsett skäl måste 
avvecklingsprocessen kvalitetssäkras så att studenternas rättigheter tillgodoses.  

Berednings- och beslutsprocesser som rör utbildning är i enlighet med universitetets besluts- 
och delegationsordning delegerat till områdesnämnderna. Att områdesnämndernas beredande 
och beslutande processer för utbildning delvis skiljer sig åt avspeglar de skilda organisatoriska 
förutsättningarna inom universitetet med två vetenskapsområden med en respektive tre 
fakulteter vardera. Se vidare respektive områdesnämnds besluts- och delegationsordning. 
Därför är fokus i detta styrdokument de beslutsunderlag och den handläggning efter beslut 
som behövs för att kvalitetssäkra grundläggande beslut som rör utbildning som kan leda till 
examen. Studenternas rättssäkerhet är ett viktigt skäl att säkra kvaliteten. 
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Syfte 

Syftet med detta styrdokument är att beskriva hur kvalitetsprövning ska ske vid etablering av 
utbildning som kan leda till examen och hur avveckling av utbildning som kan leda till 
examen ska genomföras på ett för studenterna (inklusive doktoranderna) rättssäkert sätt, 
oavsett vilken instans som bereder och fattar dessa beslut.  

Utgångspunkter 

De grundläggande bestämmelserna för utbildning finns i högskolelagens (HL) första kapitel 
(Inledande bestämmelser), i högskoleförordningens (HF) sjätte kapitel (Utbildningen) samt i 
bilaga 2 – Examensordning. 

Utöver högskolelag och -förordning finns även internationella överenskommelser med 
relevans för utbildningens kvalitet, till exempel ”Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area” (ESG) för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå.  

Ytterligare en utgångspunkt för detta styrdokument är det nationella systemet för 
kvalitetssäkring av högre utbildning 2017-2022 som består av de fyra komponenterna 
examenstillståndsprövningar, granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, 
utbildningsutvärderingar samt tematiska granskningar. I alla fyra återkommer delvis samma 
bedömningsområden och likartade bedömningsgrunder. 

UKÄ publicerade 2018 ”Studenternas rättssäkerhet vid nedläggning av utbildningsprogram” 
(Vägledning, UKÄ 2018). Denna vägledning har påverkat avvägningarna i avsnitt 3 Beslut 
om avveckling av utbildning nedan.  

Avgränsningar 

Styrdokumentet omfattar inte samtliga beslut som rör utbildning. Följande beslut berörs inte 
närmare av dessa universitetsövergripande regler: 

• Etablering och avveckling av utbildning som inte kan leda till en examen (se vidare 
nedan under 1 Utbildningssystemet – olika begrepp) och 

• revidering av kurs- och utbildningsplan, lokal examensbeskrivning samt allmän 
studieplan. 

Observera dock att ingenting hindrar att detta regelverk följs även i ovanstående fall, när så är 
tillämpligt. 
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1   Utbildningssystemet – olika begrepp 

Stockholms universitet har ett system för utbildning som till att börja med skiljer mellan 
utbildningar som kan leda till en examen (utbildningar med examenstillstånd) och 
utbildningar som inte kan leda till en examen (utan examenstillstånd).  

Därefter delas utbildningar som kan leda till examen upp i två grupper, beroende på vilken 
examen de leder till: generell examen eller yrkesexamen. Generella examina delas upp 
beroende på nivå, dvs. om de är på grundnivå och avancerad nivå eller på forskarnivå. 
Yrkesexamina finns på grundnivå, avancerad nivå eller på båda nivåerna.  

I högskoleförordningens bilaga 2 – Examensordning anges vilka examina som får avläggas 
och vilka krav studenter ska uppfylla för respektive examen (nationella regler). Utöver dessa 
nationella regler har universitetet beslutat om lokala bestämmelser. I Lokal examensordning1 
sammanfattas de nationella och de lokala universitetsövergripande reglerna. För generella 
examina på grundnivå och avancerad nivå finns även lokala examensbeskrivningar, vilka för 
respektive huvudområde styr studentens väg mot examen. För yrkesexamina är 
utbildningsplanen styrande och för generella examina på forskarnivå finns allmänna 
studieplaner, vilka för respektive ämne styr doktorandens väg mot examen. 

Utbildningar som inte kan leda till examen kan t.ex. bestå av viss uppdragsutbildning, vissa 
orienteringskurser, ”uddakurser”, dvs. kurser som ligger utanför progressionen i en utbildning, 
och kurser med progression inom en utbildning som inte kan leda till examen. 

Nedan visas en figur som illustrerar systemet. 

 

                                                 
1 Tillgänglig på medarbetarwebben (styrdokument – regelboken). 
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Den minsta byggstenen i en utbildning består av en kurs (med tillhörande kursplan) och kurser 
kan läggas ihop till utbildningsprogram (med tillhörande utbildningsplan). Kurserna i de olika 
utbildningarna betecknas (i kursplanen) olika beroende på om utbildningen leder till en 
generell examen på grundnivå och avancerad nivå, en generell examen på forskarnivå, en 
yrkesexamen eller om utbildningen inte kan leda till en examen. Kurser (fristående eller i 
utbildningsprogram) på grundnivå och avancerad nivå som kan leda till generell examen ges 
inom huvudområden. Kurser på forskarnivå ges inom forskarutbildningsämnen. Kurser 
inom utbildningsprogram som kan leda till yrkesexamen ges inom ämnen (SCB-
ämnesgrupper), vilket också gäller all utbildning som inte kan leda till examen.2  

I de följande avsnitten förklaras begrepp inom utbildningssystemet närmare.  

 

1.1   Utbildningar som kan leda till examen 

1.1.1   Generell examen – begreppet huvudområde 
En generell examen på grundnivå eller avancerad nivå utfärdas sedan den s.k. 
Bolognareformen efter att studenten fullgjort kursfordringar om ett bestämt antal 
högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst ett visst 
antal högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området 
(huvudområdet) för utbildningen.3 För en kandidatexamen på 180 högskolepoäng krävs minst 
90 högskolepoäng inom huvudområdet. Högst 90 högskolepoäng kan alltså bestå av kurser 
utanför huvudområdet, dvs. som antingen finns inom andra huvudområden eller som finns 
inom ämnen som saknar examenstillstånd. 

Ett huvudområde kan helt och hållet sammanfalla med det som tidigare kallades huvudämne 
men det kan också vara både bredare och smalare. Begreppet huvudområde tillkom i samband 
med att man lättade upp det tidigare examenskravet på ”fördjupade studier i huvudämnet på 
60- eller 80-poängsnivån” till ”med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området 
(huvudområdet)”. Tanken var att exempelvis tvärvetenskapliga utbildningar, i avsaknad av 
etablerat huvudämne, skulle kunna leda till examen i ett bredare område. Med andra ord 
öppnade man för en större flexibilitet vad gäller att kombinera ämnen och områden i en 
examen. För många utbildningar har dock begreppsändringen inte haft någon praktisk 
betydelse utan man har helt enkelt bytt huvudämne mot huvudområde och fortsatt att ställa 
examenskrav på fördjupade studier i ett etablerat ämne. För studenternas del bör man tänka på 
att inte etablera alltför lokala och smala huvudområden eftersom den examen som då utfärdas 
kan göra den mindre användningsbar för en student. I sådant fall kan man avväga att istället 
etablera inriktningar eller studiegångar inom huvudområdet (se vidare nedan).  

                                                 
2 I utbildningsdatabasen markeras detta genom att kursen betecknas med en ämneskod inom en s.k. 
SCB-ämnesgrupp. 
3 För högskoleexamen, som sällan är aktuell för Stockholms universitets del, krävs ingen successiv 
fördjupning inom huvudområdet. 
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Regel: Vid Stockholms universitet används begreppet huvudområde i samband med ett 
generellt examenstillstånd på grundnivå eller avancerad nivå. Huvudområdet kan ha samma 
namn på de olika utbildningsnivåerna. 

Regel: Huvudområdet måste vara etablerat på den utbildningsnivå som examen kan utfärdas. 
Om ett huvudområde inte är etablerat på den nivå en kurs ska ges anges inget huvudområde 
utan en ämneskod (s.k. SCB-ämnesgrupp, se vidare nedan) i kursplanen. 

Regel: Kurs som innehåller ett självständigt arbete (examensarbete) får inte inrättas innan 
huvudområdet är etablerat på den nivå som examen kan utfärdas. (Jfr. 2.4 Kurs i 
huvudområde eller i yrkesexamen nedan.) 

1.1.2   Yrkesexamen 
Huvudområde som begrepp används i högskoleförordningen enbart i anslutning till en 
generell examen, vilket har att göra med att examensbeskrivningarna i högskoleförordningen 
skiljer sig åt mellan generella examina och yrkesexamina. För yrkesexamina finns inget krav 
på successiv fördjupning och målen är delvis annorlunda formulerade än för en generell 
examen. För respektive yrkesexamen finns också ett övergripande mål som saknas för 
generella examina. För att en yrkesexamen ska kunna utfärdas krävs därför att studenten till 
fullo följt en utbildningsplan för det utbildningsprogram som kan leda till yrkesexamen (eller 
har fått motsvarande kurser tillgodoräknade). Kurserna inom ett sådant utbildningsprogram 
behöver inte ingå i ett huvudområde.4  

Regel: I kursplanen för kurs inom yrkesprogram anges i normalfallet inget huvudområde utan 
istället anges en ämneskod (s.k. SCB-ämnesgrupp). Dock gäller att om utbildningen både kan 
leda till en yrkesexamen och – med eller utan komplettering – till en generell examen ska de 
kurser som kan utgöra huvudområdesstudier i programmet placeras inom ett huvudområde, 
eftersom ett etablerat huvudområde är ett villkor för att programmet också ska kunna leda till 
en generell examen. 

1.1.3   Ämne på forskarnivå (forskarutbildningsämne) 
Ämne i denna bemärkelse avser det namngivna och avgränsade kunskapsområdet (ämnet) i 
utbildning på forskarnivå, inom vilket examen kan utfärdas.  

För kurser på forskarnivå anges inte ämnet i kursplanen (funktionaliteten saknas i 
utbildningsdatabasen). Däremot framgår av kursplanen namnet på den utbildningsansvariga 
institutionen. 

 

                                                 
4 Däremot måste kurserna ges en ämneskod för statistiskt bruk. Observera att detta gäller alla kurser, 
dvs. även kurser som tillhör ett huvudområde tilldelas i utbildningsdatabasen för statistiskt bruk jämte 
huvudområdet också en ämneskod (SCB-ämnesgrupp). 
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1.2   Utbildningar som inte kan leda till examen 

Regel: Kurser på grundnivå eller avancerad nivå som inte ingår i ett huvudområde ska i 
kursplanen betecknas med ämneskod (SCB-ämnesgrupp).  

Detta kan t.ex. vara aktuellt när ett nytt kunskapsområde etableras eller när den sammanlagda 
lärarresursen inte är tillräcklig för att utbildningen ska kunna bära ett examenstillstånd. 5 Eller, 
som nämnts ovan, när ett huvudområde är etablerat enbart på en viss utbildningsnivå och 
behov uppstår att erbjuda en kurs på en annan nivå. 

Det är angeläget att studenternas rörlighet mellan lärosäten inte försvåras på grund av denna 
ordning. Det är därför viktigt att det i kursplanen anges bl.a. tydliga förkunskapskrav och 
förväntade studieresultat, liksom fördjupningsnivå (se vidare nedan), som kan underlätta 
tillgodoräknande av kurser med SCB-ämnesgrupp (ämneskod) i examina vid andra lärosäten. 6 

Observera, som tidigare nämnts, att kurser som inte ingår i ett huvudområde ofta kan ingå i en 
generell examen i ett huvudområde på så sätt att de kan medtas i examen som övriga kurser 
(se ovan under 1.1.1). 

 

1.3   Fördjupningsnivå 

Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har utformat ett antal rekommendationer 
för att underlätta studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten. Innebörden i 
rekommendationerna är att eftersom olika lärosäten har rätt att utforma sina egna 
utbildningssystem bör kurser hanteras på likartat sätt avseende utbildningsnivå (grundnivå 
eller avancerad nivå) och fördjupningsnivå (plats i progressionen). Detta både som grund för 
utfärdande av examina och för att belysa kursutbudets sammansättning. Rekommendationerna 
utgår från generella examina med huvudområden men kan även tillämpas i kombination med 
yrkesexamina.  

Regel: Vid Stockholms universitet ska samtliga kurser på grundnivå och avancerad nivå 
markeras med en fördjupningsnivå i enlighet med SUHF:s rekommendationer, oavsett om de 
är placerade i huvudområde eller utifrån ämneskod (SCB-ämnesgrupp).  

  

                                                 
5 Vad som utgör ”tillräcklig lärarresurs för att bära ett examenstillstånd” avgörs av respektive 
beslutande instans. 
6 Observera att en kurs vid Stockholms universitet som inte är betecknad med huvudområde kan vara 
föremål för tillgodoräknande som huvudområdesstudier vid annat lärosäte. 
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Beteckningar (fördjupningskoder) 

Fördjupningsnivåerna har följande koder (första tecknet står för utbildningsnivå, G för 
grundnivå och A för avancerad nivå; sista tecknet står för fördjupningen inom 
utbildningsnivån, N för nybörjare, F för fortsättning och E för examensarbete). 

G1N  grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
G1F  grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
G1E  grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen  

 (endast kurser inom huvudområden) 
G2F  grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
G2E  grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, 

 innehåller examensarbete för kandidatexamen (endast kurser inom huvudområden) 
A1N  avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
A1F  avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
A1E  avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen 
  (endast kurser inom huvudområden) 
A2E  avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen 
  (endast kurser inom huvudområden) 
GXX  grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
AXX  avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 

Regel: Om kursen inom t.ex. ett yrkesprogram utan huvudområde innehåller ett 
examensarbete ska den fördjupningsnivåkod användas som är möjlig, dvs. i regel den som 
ligger närmast under den kod som avser kurs som innehåller examensarbete (G2F eller A1F). 

Regel: Inga koder som slutar med E ska användas för kurs inom yrkesprogram eftersom dessa 
koder endast rör generella examina.  

Regel: Koderna GXX och AXX ska inte heller användas eftersom en kurs som innehåller ett 
examensarbete alltid har förkunskapskrav och därmed en identifierbar fördjupningsnivå. 7 

 

1.4   Inriktning i huvudområde och ämne på forskarnivå 

Det kan inom huvudområden och ämnen på forskarnivå finnas skäl att etablera formella 
inriktningar. En formell inriktning har en egen inriktningskod, vilket får som konsekvens att 

                                                 
7 GXX och AXX bör användas enbart för kurser där utbildningsnivån (grundnivå eller avancerad nivå) 
är tydlig men inte fördjupningsnivån. Exempel på sådana kurser kan vara vissa uppdragsutbildningar 
eller kurser som vänder sig till nybörjare men som ändå har förkunskapskrav. Koderna ska inte 
användas på preparandutbildning eller annan utbildning som befinner sig lägre än på grundnivå.  
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den syns i examensbeviset. När det i detta dokument står ”inriktning” avses alltså en sådan 
formell inriktning med inriktningskod som syns i examensbeviset. 

Regel: Eventuell inriktning med inriktningskod ska framgå av de aktuella styrdokumenten 
som fastställs, dvs. i en utbildningsplan, i en lokal examensbeskrivning eller i en allmän 
studieplan. 8 

 

1.5   Studiegång 

Det kan finnas skäl att inte skapa en formell inriktning i en utbildning. Då kan istället 
”studiegång” användas i styrande dokument. Denna har inte en egen inriktningskod och syns 
heller inte i examensbeviset. 

  

                                                 
8 Inriktningskoden i en utbildningsplan skapas i utbildningsdatabasen och består av fyra tecken. 
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2   Etablering av utbildning 

Att etablera en utbildning, dvs. ett huvudområde, ett ämne på forskarnivå 
(forskarutbildningsämne), ett utbildningsprogram eller en kurs som inte tidigare har funnits 
vid Stockholms universitet, omfattar berednings- och beslutsprocessen fram till och med att 
styrdokument är fastställda för utbildningen.  

Regel: Om beslutsinstansen för inrättande och fastställande av styrdokument för utbildningen 
är densamma, behövs inte ett separat beslut om inrättande utan etableringen sker genom att 
relevanta styrdokument blir fastställda.  

I detta avsnitt beskrivs vilka bedömningsunderlag som behövs vid en kvalitetsprövning i 
samband med följande beslut om utbildning som kan leda till examen:  

1) Inrättande av huvudområde med eventuella inriktningar och fastställande av lokal 
examensbeskrivning,  

2) inrättande av inriktning i befintligt huvudområde och fastställande av reviderad lokal 
examensbeskrivning, 

3) inrättande och fastställande av utbildningsplan för generell examen med eventuella 
inriktningar,  

4) inrättande av inriktning i befintligt utbildningsprogram och fastställande av reviderad 
utbildningsplan samt eventuellt ny eller reviderad lokal examensbeskrivning, 

5) inrättande och fastställande av kursplan,  
6) inrättande av ämne (forskarutbildningsämne) med eventuella inriktningar och 

fastställande av allmän studieplan, samt 
7) inrättande av inriktning i befintligt ämne (forskarutbildningsämne) och fastställande 

av reviderad allmän studieplan. 

För anhållan om yrkesexamen gäller de anvisningar som finns under 2.6. 

Se respektive områdes/fakultets besluts- och delegationsordning för att se vilken instans som 
fattar de olika besluten som rör etablering av utbildning. 

2.1   Allmänna regler om etablering 

Vid inrättande eller fastställande sker en kvalitetsprövning av ansvarig instans med 
utgångspunkt i ett bedömningsunderlag (anhållan). Dessa beslut sker, enligt universitetets 
besluts- och delegationsordningar, på olika nivåer beroende på vilken typ av utbildning det 
handlar om. Dock gäller följande universitetsgemensamma regler. 

Regel: Inrättande av ett huvudområde eller ett forskarutbildningsämne får inte ske utan att 
lokal examensbeskrivning eller allmän studieplan samtidigt fastställs.  
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Regel: Samtliga forskarutbildningsämnen, huvudområden, utbildningsprogram och kurser ska 
granskas inom ramen för universitetets ordinarie utbildningsgranskningar (se Regler för 
utbildningsgranskningar, beslutade av rektor 2020-06-25). Detta gäller all poänggivande 
utbildning. 

Regel: Samtliga beslut om etablering av utbildning som kan leda till examen, dvs. 
huvudområde/inriktning, utbildningsplan och ämne/inriktning på forskarnivå, ska av 
fastställande instans meddelas Examensenheten vid Studentavdelningen senast två veckor 
efter beslut om fastställande av berörda styrdokument. 

 

2.2   Huvudområde och eventuella inriktningar 

Att anhålla om etablering av ett huvudområde innebär att det finns en avsikt att i form av 
kurser och eventuellt utbildningsprogram bedriva utbildning som kan leda till en eller flera 
generella examina.9  

Regel: Om anhållan rör en ny inriktning i ett befintligt huvudområde, ska samma ordning som 
gäller för etablering av huvudområde följas. Dock kan viss information utelämnas om 
huvudområdet sedan tidigare är etablerat. 

2.2.1   Beslut som ska fattas 
Regel: När beslut fattas om att inrätta huvudområdet på den eller de aktuella 
utbildningsnivåerna ska även beslut fattas om fastställande av lokala examensbeskrivningar. 
Därmed möjliggörs utfärdande av examen inom huvudområdet.  

Regel: Vid inrättande av ny inriktning i ett befintligt huvudområde ska beslut fattas om att 
fastställa en reviderad lokal examensbeskrivning, där den aktuella inriktningen ingår.  

Etableringen av ett huvudområde/inriktning aktualiserar även behovet av att fastställa 
eventuella utbildningsplaner och kursplaner. 

2.2.2   Bedömningsunderlag 
Regel: En anhållan om att etablera ett huvudområde (med eventuella inriktningar) eller en ny 
inriktning i ett befintligt huvudområde ska innehålla korta beskrivningar under var och en av 
nedanstående rubriker och punkter.  

Rubrikerna bygger på kraven i högskolelag, högskoleförordning och ESG samt universitetets 
egna kvalitetskrav.   

                                                 
9 Som nämnts i inledningen (”Avgränsningar”) omfattar inte detta styrdokument processen kring 
utbildning som inte leder till en examen.  
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1) Formalia 

Här anges om anhållan avser 1) ett huvudområde (med eventuella inriktningar) eller 2) en ny 
inriktning i ett befintligt huvudområde. Anhållan ska även innehålla följande: 

a. Huvudområdets och eventuella inriktningars svenska och engelska benämning, 
b. ämneskod (SCB-ämnesgrupp) (enbart vid etablering av huvudområde), 
c. utbildningsnivå/er (grundnivå eller avancerad nivå,) 
d. den eller de examina som utbildningen är tänkt att leda till (kandidat, magister eller 

master), 
e. examensbenämningar (inkl. eventuella förled som kommer att framgå av 

examensbeviset) på svenska och engelska, och 
f. förslag till basklassificering av huvudområdets kurser till relevant/a 

utbildningsområde/n. 10 

2) Motivering till etablering, beskrivning, avgränsningar samt behovsanalys. Här anges 
följande: 

a. Syftet med den planerade utbildningen, dvs. varför utbildningen ska etableras, 
b. beskrivningen av huvudområdet (inkl. eventuella inriktningar) som ska finnas i den 

lokala examensbeskrivningen, 
c. en beskrivning av hur huvudområdet (inkl. eventuella inriktningar) eller den nya 

inriktningen avgränsas gentemot liknande huvudområden inom SU, och 
d. en analys där behoven som den planerade utbildningen täcker framgår i relation till a) 

studenternas efterfrågan, b) till samhället och arbetslivet inkl. högskolesektorn och c) 
till liknande utbildningar inom och utom det egna lärosätet inkl. – i förekommande 
fall – internationellt. 

3) Måluppfyllelse 

a. Beskriv hur den planerade utbildningens uppläggning och innehåll säkerställer att 
studenterna ges möjlighet att nå samtliga examensmål.  

4) Lärarresurser. Här anges följande: 

a. Namnen på de tillsvidareanställda lärarna inom den planerade utbildningen, 
b. planerad undervisningstid inom utbildningen (omfattningen), 
c. lärarnas akademiska titel och vetenskapliga kompetens, 
d. lärarnas högskolepedagogiska kompetens, 

                                                 
10 Alla kurser måste klassificeras med avseende på utbildningsområde, vilket styr statens tilldelning av 
resurser till lärosätena. I Regler och handläggningsordning för klassificering av kurs till 
utbildningsområde (på Medarbetarwebben, styrdokument - regelboken) framgår principerna för hur 
detta går till. 
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e. de tillsvidareanställda lärarnas möjligheter till kompetensutveckling inklusive hur 

undervisande lärare har möjlighet att själva forska inom huvudområdet, och 
f. eventuella planerade rekryteringar och eventuella pensionsavgångar inom de närmaste 

fem åren. 

5) Forskningsanknytning 

a. Beskriv (gärna med konkreta exempel) på vilket sätt den planerade utbildningen 
präglas av ett nära samband mellan forskning och utbildning samt vilar på beprövad 
erfarenhet.  

6) Internationalisering, hållbar utveckling samt breddad rekrytering. Här anges följande: 

a. Om, och i så fall hur, den planerade utbildningen tillvaratar internationella perspektiv 
i utbildningen, 

b. förutsättningarna för internationellt studentutbyte och lärarutbyte (inkl. virtuella 
utbyten) samt om det förekommer utbildningssamarbeten med andra lärosäten, 

c. om det planeras för undervisning på andra språk än svenska, 
d. om, och i så fall med hjälp av konkreta exempel på vilket sätt, hållbar utveckling 

(ekologisk, ekonomisk, social, etisk och global) har beaktats i utbildningen, och 
e. på vilket sätt man i rekryteringen till och inom den planerade utbildningen avser att 

arbeta med breddad rekrytering och breddat deltagande. 

7) Jämställdhet 

a. Beskriv hur jämställdhet har beaktats i utbildningens planering, innehåll och 
genomförande.  

8) Utbildningsmiljö. Här anges följande: 

a. Den uppskattade och troliga studentvolymen inom huvudområdets utbildningar, 
b. om studenterna kommer att samläsa med andra studenter, t.ex. inom gemensamma 

kurser, med studenter på andra utbildningar, 
c. en redogörelse för tillgången på studie- och karriärvägledning vid berörd/a 

institution/er, 
d. en redogörelse för förutsättningarna att anordna VFU eller praktik, om detta ingår i 

den planerade utbildningen, och  
e. en beskrivning av förutsättningarna för arbetslivskoppling. 

9) Studentinflytande 

a. Beskriv på vilka sätt man kommer att arbeta med studentinflytande. 
b. Beskriv om det utöver beredande och beslutande organ t.ex. finns andra forum där 

studenterna kan delta och där studenternas synpunkter systematiskt kan tas tillvara. 



   

16(41) 

 
 

10) Ekonomi och infrastruktur. Här beskrivs de ekonomiska förutsättningarna för den 
planerade verksamheten. 

a. Ange om utbildningen ryms inom takbeloppet eller om extra resurser krävs. 
b. Ange om ändamålsenliga lokaler finns eller om det finns behov av nya lokaler, och i 

så fall av vilket slag. 
c. Ange även eventuella utrustningsbehov som finns. 

11) Övrigt 

a. Beskriv hur studenter har deltagit i beredning av och beslut om anhållan. 

 
Bilagor till anhållan 

Regel: Till anhållan bifogas följande:  

- Utkast till lokal/a examensbeskrivning/ar. 

- Utkast (pdf i SISU) till eventuell/a utbildningsplan/er (se nedan under 2.3 vilka 
uppgifter som ska ingå).  

- Beskrivningar av (obligatoriska) kurser som utbildningsprogrammet (inkl. inom de 
olika inriktningarna) består av. Alternativt – om utbildningen består av fristående kurser: 

- Kursplaneutkast (pdf i SISU) till de kurser som är tänkta att ges inom huvudområdet 
under det första året (se nedan under 2.4 vilka uppgifter som ska ingå). 

 

2.2.3   Handläggning efter beslut – klassificering av kurser till utbildningsområde 
Regel: Efter beslut om etablering av nytt huvudområde anhåller ansvarig instans hos rektor 
om basklassificering av huvudområdets kurser.11 

 

2.3   Utbildningsprogram som kan leda till generell examen och 
eventuella inriktningar 

Kurser kan sammanföras till utbildningsprogram och utbildningen har i så fall en 
utbildningsplan som är juridiskt bindande. Kurserna i ett utbildningsprogram ska tillsammans 
säkerställa att studenterna ges tillräckliga förutsättningar att uppnå examensmålen för 
utbildningen. Utbildningsplanen kan innehålla inriktningar, vilka i så fall ska överensstämma 

                                                 
11 Se Regler och handläggningsordning för klassificering av kurs till utbildningsområde (2019-10-15). 
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med den lokala examensbeskrivningen för huvudområdet, och studiegångar (se 1 
Utbildningssystemet – olika begrepp). 

Genom att etablera ett utbildningsprogram påbörjar universitetet ett långsiktigt åtagande. En 
student som antas till en utbildningsplan har långtgående rättigheter när det gäller möjligheten 
att fullfölja den påbörjade utbildningen. 

Regel: Universitetet är skyldigt att följa det som föreskrivs i utbildningsplanen. 

Regel: En anhållan om ny yrkesexamen eller en inriktning inom yrkesexamen, följer de regler 
som bestämts av UKÄ (se avsnitt 2.6).  

Regel: Utkast till utbildningsplan, som ingår i anhållan till UKÄ, ska även svara mot de krav 
som universitetet i detta avsnitt ställer på en utbildningsplan som kan leda till generell 
examen, dock anpassade till det aktuella yrkesprogrammets karaktär. 

2.3.1   Beslut som ska fattas 
Regel: Utbildningsprogrammet etableras genom att beslut fattas om att fastställa en 
utbildningsplan för programmet.  

Regel: Om etablering av utbildningsprogram sker på olika beslutsnivåer ska ett separat beslut 
om att inrätta utbildningsplanen föregå beslutet om fastställande.  

Regel: Om anhållan rör en ny inriktning inom befintligt utbildningsprogram kan det räcka 
med att fatta beslut om att fastställa en reviderad utbildningsplan. Detta gäller dock inte om 
det saknas en lokal examensbeskrivning som överensstämmer med beslutet. I sådant fall 
behöver en ny eller reviderad lokal examensbeskrivning fastställas. 

2.3.2   Bedömningsunderlag 
Regel: En anhållan om att etablera ett utbildningsprogram eller en ny inriktning i befintligt 
utbildningsprogram ska innehålla nedan angivna uppgifter.  

Regel: Om anhållan sker i samband med anhållan om att etablera ett nytt huvudområde räcker 
det om uppgifterna under flera av rubrikerna anges på ett av ställena. Vilken information som 
kan utgå i anhållan i detta fall framgår i kommentarer under respektive punkt.  

1) Formalia. Här anges: 

a. Programmets/inriktningens benämning på svenska och engelska,* 
b. programmets utbildningsnivå (grundnivå eller avancerad nivå),* 
c. den eller de examina som utbildningen kan leda till, 
d. examinas benämning på svenska och engelska (inkl. eventuella förled som kommer 

att framgå av examensbeviset, 
e. programmets värdinstitution,* 
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f. programmets förkunskapskrav,* 
g. planerad termin från vilken utbildningsplanen ska börja gälla,* 
h. programkod/inriktningskod,* och 
i. programmets poängantal.*12 

2) Motivering till etableringen och behovsanalys  

a. Ange syftet med det planerade utbildningsprogrammet/inriktningen. 
b. Beskriv behovet av utbildningen i relation till studenternas efterfrågan. 
c. Beskriv behovet av utbildningen i relation till samhället och arbetslivet inkl. 

högskolesektorn. 
d. Beskriv behovet av utbildningen i relation till liknande utbildningar inom och utom 

det egna lärosätet. 

Uppgifterna b-d under punkt 2 ovan behöver inte anges om anhållan av etablering av 
utbildningsprogram sker i samband med anhållan om etablering av huvudområde eller 
inriktning inom huvudområde. 

3) Måluppfyllelse 

a. Beskriv noggrant programmets/inriktningens struktur (inkl. obligatoriska och valbara 
kurser) och progressionen inom utbildningen (använd examensmålsmatris). 

4) Lärarresurser  

a. Ange namnen på tillsvidareanställda lärare. 
b. Ange lärarnas planerade undervisningstid inom utbildningen (omfattningen). 
c. Ange lärarnas akademiska titel och deras vetenskapliga kompetens. 
d. Ange lärarnas högskolepedagogiska kompetens. 
e. Ange lärarnas möjligheter till kompetensutveckling inkl. forskning. 
f. Ange eventuella planerade rekryteringar och pensionsavgångar inom de närmaste fem 

åren. 
g. Ange om kurser inom programmet ges vid andra institutioner eller lärosäten och hur 

det i så fall påverkar lärarresurserna. 

Uppgifterna a-f under punkt 4 ovan behöver inte anges om anhållan om etablering av 
utbildningsprogram sker i samband med anhållan om etablering av huvudområde eller 
inriktning inom huvudområde.  

                                                 
12 Punkter märkta med * ingår i den s.k. basinformationen om utbildningsprogrammet som behövs för 
att inrätta utbildningsplanen i utbildningsdatabasen. Denna information kan inte ändras när 
utbildningsplanen väl är inrättad. 
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5) Forskningsanknytning  

a. Beskriv (gärna med konkreta exempel) på vilket sätt utbildningen präglas av ett nära 
samband mellan forskning och utbildning samt vilar på beprövad erfarenhet. 

Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering sker i samband med anhållan 
om etablering av huvudområde eller inriktning inom huvudområde.  

6) Internationalisering, hållbar utveckling och breddad rekrytering  

a. Beskriv internationella perspektiv i utbildningen. 
b. Beskriv förutsättningarna för internationellt studentutbyte och lärarutbyte (inkl. 

virtuella utbyten). 
c. Ange om det finns utbildningssamarbeten med andra lärosäten. 
d. Ange om det förekommer undervisning på andra språk än svenska. 
e. Ange om, och i så fall med hjälp av konkreta exempel på vilket sätt, hållbar 

utveckling (ekologisk, ekonomisk, social, etisk och global) beaktas i 
utbildningsprogrammet. 

f. Beskriv på vilket sätt man i rekryteringen till och inom den planerade utbildningen 
avser att arbeta med breddad rekrytering och breddat deltagande. 

Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i 
samband med anhållan om etablering av huvudområde eller inriktning inom huvudområde. 

7) Jämställdhet  

a. Beskriv hur jämställdhet har beaktats i utbildningens planering, innehåll och 
genomförande. 

Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i 
samband med anhållan om etablering av huvudområde eller inriktning inom huvudområdet. 

8) Utbildningsmiljö  

a. Ange den uppskattade och troliga studentvolymen som programmet/inriktningen 
kommer att ha när det är fullt utbyggt. 

b. Ange om, och i så fall i vilka former, samläsning kommer att ske med andra studenter. 
c. Beskriv tillgången på studie- och karriärvägledning vid berörd/a institution/er. 
d. Beskriv förutsättningarna för att anordna praktik, om detta är relevant för 

utbildningsprogrammet. 
e. Beskriv förutsättningarna för arbetslivskoppling inom programmet. 

Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i 
samband med anhållan om etablering av huvudområde eller inriktning inom huvudområde. 
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9) Studentinflytande  

a. Beskriv på vilka sätt man kommer att arbeta med studentinflytande. 
b. Beskriv om det utöver beredande och beslutande organ t.ex. finns andra forum där 

studenterna kan delta och där studenternas synpunkter systematiskt kan tas tillvara. 

Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i 
samband med anhållan om etablering av huvudområde eller inriktning inom huvudområde.  

10) Ekonomi och infrastruktur   

a. Ange om utbildningen ryms inom takbeloppet eller om extra resurser krävs. 
b. Ange om ändamålsenliga lokaler finns eller om det finns behov av nya lokaler, och i 

så fall av vilket slag. 
c. Ange även eventuella utrustningsbehov som finns. 

Denna punkt behöver inte finnas med om anhållan om etablering av utbildningsprogram sker i 
samband med anhållan om etablering av huvudområde eller inriktning inom huvudområde. 

11) Övrigt 

a.  Beskriv hur studenter har deltagit i beredning av och beslut om anhållan. 

Bilagor till anhållan 

Regel: Till anhållan bifogas följande: 

- Utkast till utbildningsplan (pdf från utbildningsdatabasen) som innehåller 
basinformationen (se fotnot 12 ovan), en beskrivning av programmets uppläggning samt 
uppgift om de kurser som ingår i programmet. 

- Beskrivningar av (obligatoriska) kurser som utbildningsprogrammet består av (inkl. 
inom de olika inriktningarna). Om de (eventuella) valbara kurserna är nödvändiga för 
uppfyllandet av examensmålen ska beskrivningar av dessa också finnas med.  

- Ifylld examensmålsmatris.13 

 

2.4   Kurs i huvudområde eller i yrkesexamen 

Varje kurs har en kursplan som är juridiskt bindande.  

                                                 
13 Examensmålsmatris kan hämtas från universitetets kvalitetswebb (www.su.se/kvalitet) under 
rubriken Stödmaterial (i samband med utbildningsgranskningar). 

http://www.su.se/kvalitet
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Regel: Universitetet är skyldigt att följa det som föreskrivs i kursplanen. 

2.4.1   Beslut som ska fattas 
Regel: Kursen etableras genom att beslut fattas om att fastställa en kursplan.  

Regel: Om etablering av kurs sker på olika beslutsnivåer ska ett separat beslut om att inrätta 
kursplanen föregå beslutet om fastställande. 

2.4.2   Bedömningsunderlag 
Regel: En anhållan om att etablera (inrätta/fastställa) en kursplan ska innehålla följande 
uppgifter: 

1) Formalia  

a. Kursens benämning på svenska och engelska* 
b. Kurskod* 
c. Poängantal* 
d. Utbildningsnivå (grundnivå eller avancerad nivå)* 
e. Betygsskala* 
f. Huvudområde (om kursen ingår i den successiva fördjupningen i kunskapsområdet) 

eller ämneskod/SCB-ämne (om kursen ingår i en yrkesutbildning eller i ett 
kunskapsområde som saknar examen, dvs. inte är ett huvudområde)* 

g. Fördjupningsnivå* 
h. Värdinstitution* 
i. Planerad termin från vilken kursplanen ska börja gälla* 
j. Förkunskapskrav (granskas i relation till bland annat kursens fördjupningsnivå)*14 
k. Om kursen inte ingår i ett redan etablerat huvudområde (eller har en befintlig 

ämneskod/SCB-ämnesgrupp) ska förslag om klassificering till utbildningsområde 
finnas med i anhållan. Förslaget ska motiveras utifrån kursens ämnesinnehåll. 

l. Om huvudområdet redan är etablerat har kursen en basklassificering. Om kursens 
ämnesinnehåll avviker från denna ska ett förslag till omklassificering finnas med i 
anhållan. Förslaget ska motiveras utifrån kursens ämnesinnehåll. 

Punkt k ovan behöver inte anges om anhållan om etablering av kurs sker i samband med 
anhållan om etablering av huvudområde. 

2) Motivering till etableringen samt typ av kurs 

a. Beskriv syftet med den planerade kursen, dvs. varför den behövs. 
b. Ange om kursen är tänkt att ges fristående. 

                                                 
14 Punkter märkta med * ingår i den s.k. basinformationen om kursplanen som tillsammans med uppgift 
om utbildningsområde behövs för att inrätta kursplanen i utbildningsdatabasen. Denna information kan 
inte ändras när kursplanen väl är inrättad. 
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c. Ange om kursen ingår som obligatorisk, valbar eller valfri i något utbildningsprogram 

eller om den samläses med programstudenter, och i så fall vilket eller vilka 
utbildningsprogram. 

d. Ange om kursen är en uppdragsutbildning. 
e. Beskriv kursens plats, t.ex. i progressionen, som breddningskurs, i relation till andra 

kurser inom huvudområdet eller i yrkesexamen. 
f. Beskriv, i förekommande fall, hur kursen helt eller delvis överlappar med andra 

kurser som ges vid SU. 

3) Övrigt 

a. Beskriv hur studenter har deltagit i beredning av och beslut om anhållan. 

Regel: Vid beslut om fastställande av kursplan ska följande information finnas:  

Utkast till kursplan (pdf från utbildningsdatabasen) med följande information ifylld:  
- Basinformation (se fotnot 14 ovan) 
- innehållsbeskrivning,  
- förväntade studieresultat,  
- undervisnings- och examinationsformer, och 
- övergångsbestämmelser. 

2.4.3   Handläggning efter beslut – kurser i utbildningsprogram 
Regel: Om den fastställda kursplanen ingår i ett utbildningsprogram, så ska institutionen 
lägga in den i Ladok som programkurs (Studieplan). 

 

2.5   Ämne på forskarnivå och eventuella inriktningar 

En utbildning på forskarnivå kan avslutas med en licentiat- eller doktorsexamen. För varje 
ämne som erbjuds ska det finnas en allmän studieplan. Den allmänna studieplanen kan 
innehålla inriktningar (se 1 Utbildningssystemet – olika begrepp) och är juridiskt bindande. 

Regel: Universitetet är skyldigt att följa det som anges i den allmänna studieplanen. 

2.5.1   Beslut som ska fattas 
Regel: När beslut fattas om att inrätta ämnet (forskarutbildningsämnet) ska även beslut fattas 
om fastställande av allmän studieplan.  

Regel: Vid inrättande av ny inriktning i ett befintligt ämne ska beslut fattas om att fastställa 
en reviderad allmän studieplan. 
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2.5.2   Bedömningsunderlag 
Regel: En anhållan om att etablera ett ämne eller en ny inriktning i ett befintligt ämne på 
forskarnivå ska innehålla korta beskrivningar under var och en av nedanstående rubriker.  

Rubrikerna bygger på kraven i högskolelag, högskoleförordning och universitetets egna 
kvalitetskrav.  

1) Formalia 

Här anges om anhållan avser 1) ett ämne på forskarnivå eller 2) en ny inriktning i ett befintligt 
ämne på forskarnivå. Dessutom ska följande anges: 

a. Ämnets och eventuella inriktningars benämning på svenska och engelska, 
b. relevant ämne enligt ”Standard för svensk indelning av forskningsämne 2011” (enbart 

vid etablering av forskarutbildningsämne),  
c. den eller de examina som utbildningen är tänkt att leda till, och  
d. examinas benämning (inkl. eventuella förled som kommer att framgå av 

examensbevisen) på svenska och engelska 

2) Motivering till etablering, beskrivning, avgränsningar samt behovsanalys. Här anges 
följande: 

a. Syftet med den planerade utbildningen, dvs. varför forskarutbildningsämnet ska 
etableras, 

b. beskrivningen av ämnet (inklusive eventuella inriktningar, se 1 Utbildningssystemet – 
olika begrepp) som ska finnas i den allmänna studieplanen, 

c. en beskrivning av hur utbildningen i ämnet relaterar till utbildning inom relaterade 
huvudområden på grundnivå och avancerad nivå, 

d. en beskrivning av hur ämnet (inklusive eventuella inriktningar) eller den nya 
inriktningen avgränsas gentemot näraliggande ämnen vid SU, 

e. en beskrivning av hur ämnet förhåller sig till liknande ämnen nationellt och 
internationellt, och 

f. en analys där behoven som den planerade utbildningen täcker framgår i relation till a) 
samhället och arbetslivet inkl. högskolesektorn och b) liknande utbildningar inom och 
utom det egna lärosätet inkl. – i förkommande fall – internationellt. 

3) Måluppfyllelse. Här beskrivs följande: 

a. Den planerade utbildningens utformning och innehåll, inklusive vilka kurser som är 
tänkta att erbjudas inom ämnet. Beskrivningen ska visa hur den planerade 
utbildningens uppläggning och innehåll säkerställer att doktoranderna ges möjlighet 
att nå samtliga examensmål. 
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4) Handledar- och lärarresurser. Här anges följande: 

a. Namnen på de tillsvidareanställda lärarna/handledarna inom den planerade 
utbildningen, 

b. hur stor omfattning lärarna/handledarna kan delta i utbildningen (avser både kurser 
och handledning), 

c. lärarnas/handledarnas akademiska titel och vetenskapliga kompetens, 
d. lärarnas/handledarnas högskolepedagogiska kompetens inkl. handledarutbildning, 
e. en beskrivning av om det i den planerade utbildningen ingår kurser som ges vid andra 

institutioner eller lärosäten och hur detta påverkar lärarresurserna, och 
f. en beskrivning av de tillsvidareanställda lärarnas/handledarnas möjligheter till 

kompetensutveckling inklusive forskning. Redovisa en kompetensförsörjningsplan, 
dvs. planerade rekryteringar och pensionsavgångar ur ett femårsperspektiv. 

5) Forskarutbildningsmiljö, internationalisering och jämställdhet. Här anges följande: 

a. Hur många doktorander man siktar på när utbildningen är färdigutbyggd, 
b. en beskrivning av den akademiska miljön, inklusive nationella och internationella 

nätverk som doktoranderna får tillgång till samt samverkan med det omgivande 
samhället, 

c. en beskrivning av hur doktorandernas studiemiljö kommer att se ut, inklusive – i 
förekommande fall – hur det planeras för en fungerande seminarieverksamhet, om det 
finns doktorander i näraliggande ämnen, kurser som kan samläsas m.m., 

d. en beskrivning av hur studie- och karriärvägledningen är organiserad, och 
e. hur jämställdhet har beaktats i utbildningens planering, innehåll och genomförande. 

6) Doktorandinflytande 

a. Ange vilka beredande och beslutande organ vid institutionen som doktorander har rätt 
att vara representerade i. 

b. Beskriv hur institutionen planerar att utvärdera kurserna som ingår i utbildningen. 

7) Ekonomi och infrastruktur. Här beskrivs de ekonomiska förutsättningarna för den 
planerade verksamheten inom ämnet.  

a. Beskriv den planerade finansieringen av studiestödet, t.ex. doktorandanställning, 
stipendiefinansiering. 

b. Ange om ändamålsenliga lokaler finns eller om det finns behov av nya lokaler, och i 
så fall av vilket slag. 

c. Ange vilka eventuella utrustningsbehov som finns. 

8) Övrigt 

a. Beskriv hur studenter/doktorander har deltagit i beredning av och beslut om anhållan. 
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Bilaga till anhållan 

Regel: Till anhållan bifogas följande: 

- Utkast till allmän studieplan (enligt områdesnämndernas mallar). 

 

2.6   Ansökan till UKÄ om tillstånd att utfärda yrkesexamen 

Innehållet i en utbildningsplan för ett program som kan leda till en yrkesexamen är juridiskt 
bindande på så sätt att studenterna ska följa utbildningsplanen till fullo. För närvarande har 
universitetet tillstånd att utfärda följande yrkesexamina15: 

• Civilekonomexamen (utfärdas ej) 
• Förskollärarexamen 
• Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem 
• Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk. 1-3 
• Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans åk. 4-6 
• Juristexamen 
• Lärarexamen 
• Psykologexamen 
• Psykoterapeutexamen 
• Sjukhusfysikerexamen 
• Socionomexamen 
• Speciallärarexamen 
• Specialpedagogexamen 
• Studie- och yrkesvägledarexamen 
• Yrkeslärarexamen 
• Ämneslärarexamen årskurs 7-9 

i ämnena biologi, engelska, finska som modersmål, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, 
religionskunskap, samhällskunskap, spanska, svenska, svenska som andraspråk 

• Ämneslärarexamen gymnasieskolan 

i ämnena biologi, engelska, franska, fysik, geografi, historia, italienska, kemi, matematik, 
naturkunskap, portugisiska, religionskunskap, samhällskunskap, spanska, svenska, svenska 
som andraspråk, tyska 

Anvisningar för hur ansökan till UKÄ om ny yrkesexamen eller ny inriktning inom befintlig 
yrkesexamen sker, uppgifter om vilken mall som ska användas samt hur prövning sker mot 
UKÄ:s bedömningsområden och bedömningsgrunder finns på UKÄ:s webbplats 
                                                 
15 De uppräknade ämnena i ämneslärarexamen gäller de ingångar som Stockholms universitet erbjuder. 
Vid universitetet utfärdas även ämneslärarexamen i andra ämnen som en följd av olika 
utbildningssamarbeten mellan Stockholms universitet och andra lärosäten samt förordningar, såsom den 
om kompletterande pedagogisk utbildning och den om vidareutbildning av lärare. 
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(www.uka.se). För närvarande finns två ansökningstillfällen per år, 15 mars respektive 15 
oktober, och UKÄ fattar i regel beslut senast närmast kommande årsskifte respektive senast 
15 juli nästkommande år. Inför varje ansökningstillfälle skickar UKÄ en förfrågan om att 
lärosätet ska förhandsanmäla ifall man planerar att ansöka om ett nytt examenstillstånd. 
Förhandsanmälan är inte bindande för lärosätet utan syftar till att underlätta planeringen och 
möjliggöra för lärosätena att nominera lämpliga bedömare. Det är rektor som beslutar om att 
skicka in den färdiga ansökan till UKÄ. 

Regel: Internt stöd till områdesnämnderna vid externa examenstillståndsansökningar ges av 
Rektors kansli. Kontakt mellan berört områdeskansli och Rektors kansli bör ske tidigt i 
processen.  

2.6.1   Internt bedömningsunderlag 
Regel: En anhållan om att ansöka om tillstånd att utfärda en yrkesexamen eller ny inriktning 
inom befintlig yrkesexamen, vilken utgör bedömningsunderlag för den instans som ska fatta 
beslutet att hos rektor anhålla om att ansökan skickas till UKÄ, ska innehålla samtliga de 
uppgifter som efterfrågas i UKÄ:s anvisningar.  

Utbildningsplan ska, enligt UKÄ, finnas i form av utkast med tillräcklig information för att 
bedömarna ska kunna avgöra om utbildningen ger studenterna tillräckliga förutsättningar för 
att nå examensmålen. Detsamma gäller kursplaner. Om det redan finns fastställda kursplaner 
som används i annan utbildning och som inte behöver revideras, bifogas de ansökan. 

Regel: Utkast till utbildningsplan och kursplaner ska följa de kvalitetskrav som universitetet 
ställer på utbildningsprogram som kan leda till generell examen i avsnitt 2.3 och kursplaner i 
avsnitt 2.4 ovan. 

2.6.2   Handläggning efter beslut 
Regel: När ansvarig instans har fattat beslut att anhålla om att rektor skickar in ansökan till 
UKÄ ska beslutet samt ifylld ”Mall för ansökan om tillstånd att utfärda yrkesexamen”, dvs. 
UKÄ:s mall, skickas till Rektors kansli senast den 15 februari alternativt den 15 september för 
att granskning ska hinna ske.  

Efter rektorsbeslut sker ansökan till UKÄ elektroniskt. Ärendet handläggs vid Rektors kansli.  

http://www.uka.se/
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3   Avveckling av utbildning 

Med avveckling av utbildning avses att en bestämd utbildning inte längre ska erbjudas vid 
Stockholms universitet. Beslut om att avveckla en utbildning kan ske av flera skäl, bland 
annat av kvalitetsskäl. Oavsett orsak är det viktigt att avveckling sker på ett för studenter och 
personal rättssäkert sätt. 

En utbildning kan avvecklas helt, dvs. utgå ur universitetets framtida utbildningsutbud eller 
för att ge utrymme för en liknande utbildning, dvs. ersättas med en likvärdig utbildning. Den 
vanligaste typen av avveckling handlar om att ersätta en utbildning med en likvärdig.  

Regel: Vad som utgör en ”likvärdig utbildning” ska avgöras från fall till fall.  

Några exempel: Ett i väsentliga delar likartat ämnesinnehåll och förväntade studieresultat i en 
kurs innebär i regel att den kan betraktas som en likvärdig kurs. Om förkunskapskraven 
ändras i en kurs eller ett utbildningsprogram är det inte fråga om en likvärdig utbildning. 

Detta avsnitt omfattar både regler och handläggning som gäller vid total avveckling och regler 
och handläggning som gäller vid avveckling av utbildning som ersätts med en likvärdig 
utbildning. 

I avsnittet beskrivs vilka bedömningsunderlag och den handläggning som behövs för att på ett 
rättssäkert sätt fatta följande beslut om utbildning:  

1) Avveckling av huvudområde och upphävande av lokal examensbeskrivning,  

2) avveckling av yrkesexamen, 

3) upphävande av utbildningsplan,  

4) upphävande av kursplan,  
5) avveckling av ämne (forskarutbildningsämne) och upphävande av allmän studieplan, 

och 

6) avveckling av utbildning där UKÄ har återkallat examenstillståndet.  

Om en kursplan eller en utbildningsplan inte upphävs har tidigare antagna och registrerade 
studenter, som inte fullgjort kursfordringarna, rätt att få bli examinerade på resterande delar av 
utbildningen. De har även rätt att – i mån av plats – omregistrera sig på kursen och följa 
undervisningen.  
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Likaså har en doktorand, även om antagning till utbildning inom ämnet upphört, långtgående 
rättigheter att fullfölja sin utbildning; något som även gäller doktorander som av olika skäl 
inte deltagit i utbildningen på många år.16 

Se respektive områdes/fakultets besluts- och delegationsordning för att se vilken instans som 
fattar de olika besluten som rör avveckling av utbildning. 

 

3.1   Allmänna regler om avveckling 

Att avveckla en utbildning innebär att olika beslut om att upphäva styrdokument för den 
berörda utbildningen behöver fattas.17 Dessutom måste beslut fattas om början och slut för 
avvecklingsperioden, dvs. när styrdokumenten upphör att gälla. Avvecklingsperioden är, som 
framgår vidare nedan, olika lång beroende på bl.a. utbildningens längd och studiefart. Hänsyn 
måste alltid tas till dessa faktorer när beslut fattas. Dessutom måste avvecklingsperioden ge 
studenter med beviljat studieuppehåll en rimlig chans att slutföra utbildningen och avlägga 
den avsedda examen innan styrdokumenten faktiskt upphör att gälla. Detta gäller även 
doktorander med beviljat uppehåll/tjänstledighet. Under hela avvecklingsperioden är berörda 
styrdokument juridiskt bindande. Avveckling av utbildning får inte medföra att studenter ges 
sämre möjligheter att slutföra utbildningen under avvecklingsperioden.  

Med uttrycket ”slutföra utbildningen” avses att den utbildning som kan leda till examen, och 
som är föremål för avveckling, ska anordnas enligt kurs- eller utbildningsplaner samt 
allmänna studieplaner så att studenten kan avlägga den avsedda examen. 

Regel: När kurs-, utbildningsplaner eller allmänna studieplaner fastställs i syfte att ersätta en 
likvärdig utbildning, ska alla studenter/doktorander erbjudas övergång till den nya planen. 
Detta gäller även studenter med godkänt studieuppehåll och doktorander med beviljat 
uppehåll/tjänstledighet.  

Regel: Den student eller doktorand som så önskar har alltid rätt att inom ramen för 
avvecklingsperioden läsa klart den avvecklade utbildningen.  

Regel: Om en kurs med fastställd kursplan inte har getts på fem år, bör kursplanen upphävas 
eller revideras. 

Regel: I samtliga beslut som rör avveckling av utbildning ska skälen för avveckling alltid 
framgå. 

                                                 
16 Det innebär t.ex. rätt till handledning. 
17 Undantaget är om inga utbildningstillfällen eller platser inom utbildning på forskarnivå har hunnit 
utlysas. I sådant fall räcker det att fatta beslut om att huvudområdet eller forskarutbildningsämnet läggs 
ned med omedelbar verkan, dvs. utan avvecklingsperiod. 
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Regel: Samtliga beslut om avveckling av utbildning som kan leda till examen, dvs. 
huvudområde/inriktning, utbildningsplan och ämne/inriktning på forskarnivå, ska av 
fastställande instans meddelas Examensenheten vid Studentavdelningen senast två veckor 
efter beslut om upphävande av berörda styrdokument. 

 

3.2   Huvudområde och inriktningar 

Studenter antas vid utbildning på grundnivå eller avancerad nivå till en kurs eller ett 
utbildningsprogram för vilka det finns en kurs- eller utbildningsplan. Om kursen eller 
utbildningsprogrammet ges inom ett huvudområde innebär detta att det finns en lokal 
examensbeskrivning som styr studentens väg till examen.  

Att totalt avveckla ett huvudområde innebär att den lokala examensbeskrivningen upphävs. 
När avvecklingen är genomförd kommer universitetet inte att utfärda någon examen inom 
huvudområdet eller inriktningen inom huvudområdet.  

Om total avveckling inte är aktuell, kan det vara aktuellt att avveckla huvudområdet på någon 
av utbildningsnivåerna (grundnivå eller avancerad nivå) eller att avveckla en inriktning inom 
huvudområdet. Det kan också vara aktuellt att avveckla huvudområdet men ändå behålla viss 
kursverksamhet.  

3.2.1   Beslut som ska fattas 
Nedan anges fyra olika typer av avveckling. 

Regel: Vid avveckling ska endera av fyra nedanstående tillvägagångssätt följas, beroende på 
vilken typ av avveckling det handlar om. 

1. Vid total avveckling ska beslut fattas om att upphäva samtliga lokala examensbeskrivningar 
som hör till huvudområdet. Beslut om att upphäva samtliga kursplaner och eventuella 
utbildningsplaner inom huvudområdet ska sedan successivt fattas i den ordning och med den 
avvecklingsperiod som krävs för att studenter inom huvudområdet ska ha möjlighet att ansöka 
om examen inom avvecklingsperioden.  

För handläggning av anhållan om upphävande av kurs- och utbildningsplaner, se vidare nedan 
(3.4 och 3.5). 

2. Vid avveckling av huvudområdet på en av utbildningsnivåerna ska beslut fattas om att 
upphäva samtliga lokala examensbeskrivningar som gäller för nivån. Beslut om att upphäva 
samtliga kursplaner och eventuella utbildningsplaner för den aktuella utbildningsnivån ska 
sedan successivt fattas i den ordning och med den avvecklingsperiod som krävs för att 
studenter inom huvudområdet ska ha möjlighet att ansöka om examen inom 
avvecklingsperioden.  
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För handläggning av anhållan om upphävande av kurs- och utbildningsplaner, se vidare nedan 
(3.4 och 3.5). 

3. Vid avveckling av en inriktning inom huvudområdet ska beslut fattas om att revidera den 
lokala examensbeskrivningen så att möjligheten att ta ut examen inom inriktningen utgår. 
Beslut om att upphäva samtliga kursplaner och eventuella utbildningsplaner som hör till 
inriktningen ska sedan successivt fattas i den ordning och med den avvecklingsperiod som 
krävs för att studenter inom inriktningen ska ha möjlighet att ansöka om examen inom 
avvecklingsperioden.  

4. I samband med något av avvecklingsalternativen 1-3 ovan kan det vara aktuellt att låta viss 
kursverksamhet finnas kvar. Utöver de beslut som nämns ovan måste också de kursplaner som 
ska omfattas av detta hanteras i särskild ordning. Det innebär att beslut ska fattas om att 
inrätta nya kursplaner för den kursverksamhet som ska behållas. I dessa ska SCB-ämnesgrupp 
anges istället för huvudområde. På så sätt markeras att huvudområdet inte längre finns. 
Observera att dessa kurser sannolikt kan ingå i en examen inom andra huvudområden. 

Handläggningen av ärendet varierar beroende på om det rör total avveckling eller något av de 
andra tre fallen som beskrivs ovan. 

Genom att upphäva, respektive revidera, de lokala examensbeskrivningarna påbörjas 
avvecklingen av huvudområdet (fall 1-2 ovan) respektive inriktningen (fall 3 ovan). 

Regel: Under avvecklingsperioden för huvudområdet ska examination av kurser inom och 
utom utbildningsprogram fortsätta att ske i enlighet med övergångsbestämmelserna. Därefter 
sker ingen examination på de upphävda kursplanerna och examen kommer inte heller att 
utfärdas inom huvudområdet. Beslut om att upphäva kursplaner för kurser som ingår i ett 
utbildningsprogram får inte fattas innan kursen har erbjudits sista gången under programmets 
avvecklingsperiod (se vidare 3.5). 

3.2.2   Undantag – examen efter avvecklingsperiodens slut 
Regel: Personer som uppfyller kraven för examen inom huvudområdet/inriktningen innan 
avvecklingsperioden upphör har rätt att hos Studentavdelningen ansöka om examen efter 
avvecklingsperiodens slut. För undantag krävs att samtliga kurser som ska ingå i examen är 
avslutade innan avvecklingsperiodens slut. Undantaget gäller ej utbildning för vilken UKÄ 
återkallat examenstillstånd (se vidare 3.7). 

3.2.3   Bedömningsunderlag 
Regel: I anhållan om avveckling ska anges vilket av ovan angivna fall (1-4) avvecklingen 
gäller. Därefter följs instruktionen under 3.2.3.1 nedan. Om fall nr 4 är aktuellt ska även 
instruktionen under 3.2.3.2 nedan följas. 
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3.2.3.1   Total avveckling av huvudområde, avveckling av huvudområde på en av 

utbildningsnivåerna och avveckling av inriktning inom huvudområde 
Anhållan ska innehålla följande: 

1. En tydlig motivering, dvs. vilka skäl som föreligger för avveckling. 

2. En konsekvensanalys rörande vilka ekonomiska och personella följder en avveckling 
medför för berörda institutioner och annan verksamhet. 

3. En beskrivning av hur kvaliteten i utbildningen inkl. examinationen under 
avvecklingsperioden säkerställs för de studenter (inkl. de som beviljats 
studieuppehåll) som redan påbörjat sina studier inom huvudområdets utbildningar 
samt hur studenter som är registrerade på kurser som innehåller examensarbete under 
avvecklingsperioden ska kunna nå examen. 

3.2.3.2   Avveckling med bibehållen kursverksamhet  
Om avsikten vid avveckling är att bibehålla viss kursverksamhet (fall nr 4 ovan) ska anhållan 
även innehålla följande:  

1. En tydlig motivering, dvs. vilka skäl som föreligger att vid avveckling behålla viss 
kursverksamhet, och 

2. en kommentar om detta på något sätt påverkar den konsekvensanalys som beskrivs i 
punkt 2. ovan.  

 

3.3   Yrkesexamen 

Att avveckla en yrkesexamen eller en inriktning inom den innebär avveckling av det eller de 
examenstillstånd som är förknippade med yrkesexamen eller inriktningen. När avvecklingen 
är genomförd kommer universitetet inte att utfärda denna yrkesexamen eller den aktuella 
inriktningen, såvida inte nationella regler motsäger detta, t.ex. i högskoleförordningens 
examensbilaga.  

3.3.1   Beslut som ska fattas 
Regel: Vid avveckling av yrkesexamen, eller inriktning inom den, ska beslut fattas om att 
upphäva den eller de gällande utbildningsplan/er som leder till yrkesexamen/inriktningen och 
de kursplaner som omfattas av gällande utbildningsplaner. 

För handläggning av anhållan om upphävande av kurs- och utbildningsplaner, se vidare nedan 
(3.4 och 3.5). 
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3.3.2   Undantag – examen efter avvecklingsperiodens slut 
Regel: Personer som uppfyller kraven för yrkesexamen eller en inriktning innan 
avvecklingsperioden upphör har rätt att hos Studentavdelningen ansöka om examen efter 
avvecklingsperiodens slut. För undantag krävs att samtliga kurser som ska ingå i examen är 
avslutade innan avvecklingsperiodens slut. Undantaget gäller ej utbildning för vilken UKÄ 
återkallat examenstillstånd (se vidare 3.7). 

 

3.4   Utbildningsprogram och inriktningar 

3.4.1   Beslut som ska fattas 
Regel: När ett utbildningsprogram inte längre ska ges ska beslut fattas om att upphäva den 
tillhörande fastställda utbildningsplanen. Detta gäller även om utbildningsprogrammet ska 
ersättas med ett likvärdigt program. I och med detta beslut kan avvecklingsperioden för 
programmet börja gälla. 

Regel: I det fall en inriktning inom ett utbildningsprogram inte längre ska ges, räcker det att 
utbildningsplanen revideras, såvida detta inte medför någon ändring av förkunskapskraven i 
utbildningsplanen. Då måste utbildningsplanen upphävas och ersättas av en ny fastställd 
utbildningsplan. I och med detta beslut kan avvecklingsperioden för programmet börja gälla. 

Regel: Observera att avveckling av en inriktning i ett utbildningsprogram även kan innebära 
att den lokala examensbeskrivningen för huvudområdet behöver revideras. 

Om programmet varit vilande, dvs. inte haft något programtillfälle utlyst och därmed inga 
registrerade studenter på programmets första termin, kan detta påverka beräkningen av start 
och avslut av avvecklingsperioden (se vidare nedan).  

Regel: Studenter som är registrerade på någon av programmets kurser har rätt att examineras, 
liksom att ansöka om examensbevis, under hela avvecklingsperioden. Därefter upphör 
universitetets åtaganden enligt utbildningsplanen. 

Regel: Ett beslut om upphävande av utbildningsplan (med angiven kod) innebär att 
utbildningsplanen upphör att gälla efter att sista antagna student (på programtermin 1) haft 
möjlighet att slutföra utbildningen under programmets nominella löptid plus två år.  

Avvecklingsperioden kan påverkas av om programmet har varit vilande, liksom av om det 
finns programstudenter med beviljat studieuppehåll eller som har beviljats anstånd med att 
påbörja studierna inom programmet. 
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Regel: När ett beslut fattas om upphävande av utbildningsplan måste den 
utbildningsansvariga institutionen även avgöra om programmets kurser ska avvecklas. I så fall 
ska särskilt beslut fattas av berörd instans om att upphäva dessa kursplaner.18  

Regel: Ett beslut om att avveckla en programkurs får inte inkräkta på studentens rätt att 
slutföra utbildningen inom den beslutade avvecklingsperioden för programmet.  

3.4.2   Undantag – examen efter avvecklingsperiodens slut 
Regel: Personer som uppfyller kraven för examen inom huvudområdet/inriktningen som 
utbildningsprogrammet kan leda till innan avvecklingsperioden upphör har rätt att hos 
Studentavdelningen ansöka om examen efter avvecklingsperiodens slut. För undantag krävs 
att samtliga kurser som ska ingå i examen är avslutade innan avvecklingsperiodens slut. 
Undantaget gäller ej utbildning för vilken UKÄ återkallat examenstillstånd (se vidare 3.7). 

3.4.3   Bedömningsunderlag 
Regel: En anhållan om att upphäva en utbildningsplan med angiven kod ska innehålla 
följande: 

1. En tydlig motivering, dvs. vilka skäl som föreligger.  

2. En samlad bedömning av utbildningsprogrammet utifrån bl.a. följande aspekter: 

- Strategiska överväganden 
- Söktryck 
- Ekonomiskt utfall 
- Eventuella kvalitetsproblem 
- Arbetsmarknadsaspekter. 

3. En konsekvensanalys rörande vilka ekonomiska och personella följder en 
avveckling av utbildningsprogrammet medför för berörda institutioner och annan 
verksamhet.  

4. En plan för hur kvaliteten i utbildningen inkl. examinationen säkerställs för de 
studenter (inkl. de som beviljats studieuppehåll) som redan har påbörjat sina 
studier inom programmet.  

                                                 
18 Beslut om avveckling av kurser inom programmet, i synnerhet längre utbildningsprogram, kan också 
fattas senare under avvecklingsperioden. Observera då att berörda och ej upphävda kursplaner kan 
behöva revideras för att säkerställa att det finns information i dem om att utbildningen är under 
avveckling.  



   

34(41) 

 
5. En plan för hur man hanterar registrerade studenter som inte uppnår kraven för 

behörighet till kurser i programmet, t.ex. hur man kommer att tillämpa 
högskoleförordningens regler om undantag från behörighetsvillkor (7 kap. 3 §).19  

När en utbildningsplan ersätts med en likvärdig behöver anhållan endast innehålla en kort 
motivering. De övriga punkterna (2-5) är aktuella endast vid anhållan om total avveckling av 
ett utbildningsprogram. 

3.4.4   Handläggning efter beslut 
Regel: När beslut om upphävande har fattats, och under avvecklingsperioden fram till dess att 
utbildningsplanen upphör att gälla, ska följande ordning tillämpas:  

• Beslutet om upphävande ska skickas till Ladokenheten vid Studentavdelningen så att 
det i utbildningsplanen kan läggas in en ny beslutsformulering där beslutsdatum för 
upphävandet framgår.20  

• Utbildningsplanen ska så snart som möjligt efter beslut inaktiveras, dvs. läggas ned i 
utbildningsdatabasen (utbildningsplanen som dokument finns dock kvar i 
utbildningsdatabasens s.k. planarkiv). 

• Programtillfällen som startar innevarande eller framtida terminer måste ställas in av 
Studentavdelningen innan inaktivering kan ske. 

• Inga fler programtillfällen får skapas. 
• Inga fler studenter får antas till programmets första termin. 
• Antagning till senare del av program kan göras om den aktuella studentens 

individuella studiegång tidsmässigt kan rymmas inom återstoden av 
utbildningsplanens giltighetstid. 

• Omregistrering på kurser och resultatrapportering får ske under hela 
avvecklingsperioden. 

3.4.5   Kommunikation 
3.4.5.1   Vid total avveckling av utbildningsprogram 
Regel: Ansvarig värdinstitution ska kontakta alla studenter som varit registrerade på det 
aktuella programmet (programkoden) eller inriktningen (inriktningskoden) något av de 
senaste två åren (minst, inkl. den innevarande terminen), men inte fullgjort kursfordringarna. 
Även studenter som har beviljats anstånd med att påbörja sina studier inom programmet ska 
kontaktas. Undantagna är studenter som har anmält studieavbrott på programmet. 

                                                 
19 Paragrafen lyder: ”Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller 
några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor, om 
sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.” 
20 Ett exempel på beslutsformulering är: Denna utbildningsplan är fastställd av xx + beslutsdatum 
[redan existerande text]. Beslut om upphävande är fattat av xx + beslutsdatum [ny text som läggs in]. 
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Regel: Studenterna ska kontaktas via brev och e-brev (till de adresser som finns registrerade i 
studiedokumentationssystemet Ladok) senast tre veckor efter att beslutsprotokollet är justerat. 
Institutionen ska diarieföra ärendet. I brevet och e-brevet ska följande framgå: 

a. Datum från vilket utbildningsplanen inte längre är giltig, dvs. när avvecklingsperioden 
är slut och ingen examination eller utfärdande av examen inom 
programmet/inriktningen längre kommer att ske, 

b. att studenter efter detta datum inte längre kan fortsätta att studera på 
programmet/inriktningen, 

c. att studenten, om han eller hon inte längre studerar aktivt inom 
programmet/inriktningen men ändå önskar slutföra de återstående kurserna inom 
programmet/inriktningen, ska kontakta institutionen inom tre veckor [det bör anges 
vilken funktion som ska kontaktas], och 

d. information om att studenten riskerar att missa möjligheten till examination om 
han/hon hör av sig för sent. 

Regel: Studenter som har beviljats studieuppehåll på programmet måste erbjudas individuell 
studiegång.  

Regel: Om – i sällsynta fall – utbildningsplanen upphävs under aktuell ansöknings- och 
antagningsprocess, ska även information om avvecklingen gå ut till de som sökt utbildningen. 

3.4.5.2   Vid avveckling av utbildningsprogram som ersätts med likvärdigt 
Regel: Ansvarig värdinstitution ska kontakta alla studenter som är registrerade på det aktuella 
programmet (programkoden) eller inriktningen (inriktningskoden) den innevarande terminen, 
men inte fullgjort kursfordringarna, och meddela att de har möjlighet att gå över till en ny 
utbildningsplan. Även studenter som har beviljats anstånd med att påbörja sina studier inom 
programmet ska kontaktas. Undantagna är studenter som har anmält studieavbrott på 
programmet. 

Regel: Studenterna ska kontaktas via brev och e-brev (till de adresser som finns registrerade i 
studiedokumentationssystemet Ladok) senast tre veckor efter att beslutsprotokollet är justerat. 
Institutionen ska diarieföra ärendet. I brevet och e-brevet ska följande framgå:  

a. Datum från vilket utbildningsplanen inte längre är giltig, dvs. när avvecklingsperioden 
är slut och ingen examination eller utfärdande av examen inom 
programmet/inriktningen längre kommer att ske, 

b. att studenter efter detta datum inte längre kan fortsätta att studera på 
programmet/inriktningen, 

c. att studenterna, efter skriftligt samtycke (med angivet svarsdatum), erbjuds övergång 
till den nya utbildningsplanen, och 

d. att studenter som inte hör av sig inom den angivna tiden har rätt att fullfölja sina 
studier enligt den upphävda utbildningsplanen under hela avvecklingsperioden. 
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Regel: Studenter som inte hör av sig i tid kan även senare under avvecklingsperioden erbjudas 
övergång till den nya utbildningsplanen. 

 

3.5   Kurs21 

3.5.1   Beslut som ska fattas 
Regel: När en kurs inte längre ska ges ska beslut fattas om att upphäva den tillhörande 
fastställda kursplanen. Detta gäller även om kursen ska ersättas med en likvärdig.  

I och med detta beslut kan avvecklingsperioden för kursen börja gälla. Under denna period är 
den upphävda kursplanen fortfarande en juridiskt bindande föreskrift och den registrerade 
studenten har rätt att examineras på kursen. Därefter upphör denna rätt, liksom universitetets 
åtagande enligt kursplanen. (Jämför de övergångsregler om examination som ska finnas i 
samtliga kursplaner.) 

Regel: Ett beslut om upphävande av kursplan innebär att kursplanen upphör att gälla minst tre 
terminer och högst två år efter beslutsdatum.  

Regel: I normalfallet ska en kursplan inte upphävas under pågående ansöknings- och 
antagningsprocess. 

3.5.2   Bedömningsunderlag 
Regel: En anhållan om att upphäva en kursplan ska innehålla följande: 

• En kort motivering, dvs. vilka skäl som föreligger,  
• en beskrivning av de följder en avveckling av kursen medför för berörd/a 

institution/er samt för eventuella utbildningsplaner och lokala examensbeskrivningar, 
och 

• en beskrivning av hur kvaliteten i utbildningen inkl. examinationen ska säkerställas 
för studenter som redan påbörjat studier på kursen.  

När en kursplan ersätts med en likvärdig behöver anhållan endast innehålla en kort 
motivering. 

                                                 
21 En kursplan för en kurs som ingår i ett utbildningsprogram kan upphävas bara under förutsättning att 
samtliga studenter på det aktuella programmet som ännu inte examinerats på den aktuella kursen senast 
tre månader innan en reviderad utbildningsplan ska börja gälla informeras om innebörden av beslutet, 
att studenter deltar i beslutet och beredningen av det samt att revideringen i sig inte innebär att 
studenterna hamnar i ett sämre läge än om de slutfört det påbörjade programmet. Om möjligt ska 
kursen, vars kursplan har upphävts, ersättas med en likvärdig kurs för de redan antagna och registrerade 
studenterna. 
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3.5.3   Handläggning efter beslut 
Regel: När beslut om upphävande har fattats, och under avvecklingsperioden fram till dess att 
kursplanen upphör att gälla, ska följande ordning tillämpas:  

• Beslutet om upphävande ska skickas till Ladokenheten vid Studentavdelningen så att 
det i kursplanen kan läggas in en ny beslutsformulering där beslutsdatum för 
upphävandet framgår. 22 

• Kursplanen ska så snart som möjligt efter beslut inaktiveras, dvs. läggas ned i 
utbildningsdatabasen (kursplanen som dokument finns dock kvar i 
utbildningsdatabasens s.k. planarkiv).  

• Kurstillfällen som startar innevarande eller framtida terminer måste ställas in av 
Studentavdelningen innan inaktivering kan ske. 

• Inga fler kurstillfällen får skapas. 
• Inga fler studenter får förstagångsregistreras, om det inte gäller en programkurs där 

detta krävs. 
• Omregistrering på kursen och resultatrapportering får ske under hela 

avvecklingsperioden. 
• Redan antagna studenter ska beredas möjlighet till minst tre examinationstillfällen. 

3.5.4   Kommunikation 
3.5.4.1   Vid total avveckling av kurs 
Regel: Ansvarig institution ska kontakta alla studenter som varit registrerade på den aktuella 
kursen (kurskoden) någon av de senaste tre terminerna (minst, inkl. den innevarande 
terminen), men inte fullgjort kursfordringarna. Undantagna är studenter som anmält ett tidigt 
studieavbrott på kursen (dvs. senast tre veckor efter kursstart) och därmed avsagt sig sin 
studieplats.  

Regel: Studenterna ska kontaktas via brev och e-brev (till de adresser som finns registrerade i 
studiedokumentationssystemet Ladok) senast tre veckor efter att beslutsprotokollet är justerat. 
Institutionen ska diarieföra ärendet. I brevet och e-brevet ska följande framgå: 

a. Datum från vilket kursplanen inte längre är giltig, dvs. när avvecklingsperioden är slut 
och ingen examination inom kursen längre kommer att ske, 

b. att studenter efter detta datum inte längre kan examineras på kursen, 
c. att universitetet under avvecklingsperioden kommer att erbjuda minst tre olika 

examinationstillfällen (om fler examinerande moment ingår i en kurs ska tre tillfällen 
per moment erbjudas), 

d. att studenten, om han eller hon önskar genomgå examination för att slutföra kursen, 
ska kontakta institutionen inom tre veckor [det bör anges vilken funktion som ska 
kontaktas], och 

                                                 
22 Ett exempel på beslutsformulering är: Denna kursplan är fastställd av xx + beslutsdatum [redan 
existerande text]. Beslut om upphävande är fattat av xx + beslutsdatum [ny text som läggs in]. 
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e. information om att studenten riskerar att missa möjligheten till examination om 

han/hon hör av sig för sent. 

3.5.4.2   Vid avveckling av kurs som ersätts med likvärdig 
Regel: Ansvarig institution ska kontakta alla studenter som är registrerade på den aktuella 
kursen (kurskoden) den innevarande terminen, men inte fullgjort kursfordringarna. 
Undantagna är studenter som anmält ett tidigt studieavbrott på kursen (dvs. senast tre veckor 
efter kursstart) och därmed avsagt sig sin studieplats.  

Regel: Studenterna ska kontaktas via brev och e-brev (till de adresser som finns registrerade i 
studiedokumentationssystemet Ladok) senast tre veckor efter att beslutsprotokollet är justerat. 
Institutionen ska diarieföra ärendet. I brevet och e-brevet ska följande framgå: 

a. Datum från vilket kursplanen inte längre är giltig, dvs. när avvecklingsperioden är slut 
och ingen examination inom kursen längre kommer att ske, 

b. att studenter efter detta datum inte längre kan examineras på kursen, 
c. att studenterna, efter skriftligt samtycke (med angivet svarsdatum), erbjuds övergång 

till den nya kursplanen, och 
d. att studenter som inte hör av sig inom den angivna tiden har rätt att fullfölja sina 

studier enligt den upphävda kursplanen under hela avvecklingsperioden. 

Regel: Studenter som inte hör av sig i tid kan även senare under avvecklingsperioden erbjudas 
övergång till den nya kursplanen. 

 

3.6   Ämne på forskarnivå och inriktningar 

Doktorander antas vid utbildning på forskarnivå till ett ämne för vilket det finns en allmän 
studieplan som styr doktorandens väg till examen. I ett ämne, dvs. i en allmän studieplan kan 
det även finnas inriktningar.  

Att totalt avveckla ett ämne innebär att den allmänna studieplanen upphävs. När avvecklingen 
är genomförd kommer universitetet inte att utfärda någon generell examen inom ämnet eller 
inriktningen inom ämnet.  

3.6.1   Beslut som ska fattas 
Regel: Beslut ska fattas om att upphäva den eller de allmänna studieplaner som hör till ämnet.  

Regel: Beslut ska även fattas om början och slut för avvecklingsperioden.  

Genom att fatta dessa beslut kan avvecklingsperioden börja gälla. 
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Under denna period är den (upphävda) allmänna studieplanen fortfarande en juridiskt 
bindande föreskrift och den antagna doktoranden har rätt att fullfölja sin utbildning. Därefter 
upphör universitetets åtaganden enligt den allmänna studieplanen. 

Regel: Avvecklingsperiodens längd ska vara minst utbildningens nominella löptid plus två år 
räknat från datum för beslut om upphävande av allmän studieplan eller – om ingen antagning 
skett – från den termin när den sist antagna doktoranden påbörjade sina studier. Hänsyn ska 
tas till eventuella av institutionen beviljade uppehåll, som exempelvis sjukskrivning, 
föräldraledighet eller militärtjänstgöring. 

3.6.2   Undantag – examen efter avvecklingsperiodens slut 
Regel: Personer som uppfyller kraven för examen inom forskarutbildningsämnet/inriktningen 
innan avvecklingsperioden upphör har rätt att hos Studentavdelningen ansöka om examen 
efter avvecklingsperiodens slut. För undantag krävs att samtliga delar som ska ingå i examen 
är avslutade innan avvecklingsperiodens slut. Undantaget gäller ej utbildning för vilken UKÄ 
återkallat examenstillstånd (se vidare 3.7).  

3.6.3   Bedömningsunderlag 
Regel: En anhållan om att upphäva en allmän studieplan med angivet diarienummer 
(avveckling av ett forskarutbildningsämne) ska innehålla följande: 

1. En tydlig motivering, dvs. vilka skäl som föreligger. 

2. En förteckning över samtliga antagna doktorander där följande uppgifter framgår: 
- antagningsdatum,  
- senast registrerade termin med angiven aktivitetsgrad,  
- beräknad termin för disputation, samt  
- uppgift om eventuellt beviljat uppehåll. 

3. En konsekvensanalys rörande vilka ekonomiska och personella följder en avveckling 
av ämnet medför för berörda institutioner och annan verksamhet. 

4. En redogörelse av hur kvaliteten i utbildningen inkl. examinationen ska säkerställas 
under avvecklingsperioden för samtliga doktorander som berörs. 

5. Ett ställningstagande om utbildning inom ämnet ska fortsätta att bedrivas inom annat 
näraliggande ämne eller om utbildningen helt ska avvecklas.23 

                                                 
23 Till exempel om ett ämne slås ihop med ett annat ämne inom samma institution eller byter namn. 
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3.6.4   Handläggning efter beslut 
Regel: När beslut om upphävande har fattats, och under avvecklingsperioden fram till dess att 
den allmänna studieplanen upphör att gälla, ska följande ordning tillämpas: 

Beslutande instans informerar Studentavdelningen. Studentavdelningen ansvarar för att ämnet 
markeras som nedlagt i Ladok. Därmed kan inga fler doktorander antas till ämnet. Resultat 
kan dock fortfarande rapporteras och examen utfärdas i ämnet för de doktorander som redan 
är antagna i ämnet. Examen kan utfärdas fram till avvecklingsperiodens slut.  

Institutionen ansvarar för att beslut om antagning inte fattas i det avvecklade ämnet. 

3.6.5   Kommunikation 
Regel: Institutionen ansvarar för att, senast tre veckor efter att beslutsprotokollet från den 
beslutande instansen är justerat, kontakta berörda doktorander enligt nedanstående ordning. 
Institutionen ska diarieföra ärendet.  

1. När ämnet/inriktningen som ska avvecklas ersätts med annat likvärdigt ämne/inriktning ska 
alla doktorander som inte är färdiga med utbildningen (eller har dokumenterat avbrott i 
Ladok) och varit registrerade som aktiva i ämnet/inriktningen som avvecklas något av de 
senaste fem åren (inkl. innevarande termin) kontaktas. Övriga doktorander ska informeras om 
förändringarna i utbildningen när de kontaktar institutionen för att återuppta sina studier.  

2. När ämnet/inriktningen som avvecklas helt kommer att utgå ur utbildningen på forskarnivå 
ska samtliga antagna doktorander kontaktas inom tre veckor.  

Av institutionens brev och e-brev till doktoranderna (till de adresser som finns registrerade i 
studiedokumentationssystemet Ladok) ska följande framgå: 

a. Ärendets diarienummer,  
b. Datum från vilket den allmänna studieplanen inte längre är giltig, dvs. när 

avvecklingsperioden är slut,  
c. Information om att doktorander efter detta datum inte längre kan fortsätta att studera i 

ämnet/inriktningen,  
d. Information om att datum för när avvecklingsperioden är slut är samma som sista dag 

för att få examen utfärdad i ämnet/inriktningen,  
e. För situation enligt punkt 1 ovan - Information om doktorandens möjlighet att 

fullfölja sina studier på forskarnivå enligt den allmänna studieplanen för ett annat 
likvärdigt ämne/inriktning som ersatt det avvecklade, om sådant finns, efter anhållan 
till institutionsstyrelsen, 

f. Information om datum för när doktoranden senast måste kontakta institutionen för att 
lägga upp en plan för studierna i en individuell studieplan (ISP) för att ha möjlighet 
att slutföra studierna i det avvecklade ämnet/inriktningen,  

g. Information om doktorandens möjlighet att anmäla avbrott i sina studier. 
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Till brevet och e-brevet ska bifogas en blankett för anmälan om avbrott av studier på 
forskarnivå. 

 

3.7   Utbildning för vilken UKÄ har återkallat examenstillståndet 

Om UKÄ har återkallat examenstillståndet för en utbildning gäller följande: 

Regel: Studenter som före UKÄ:s beslut är registrerade på utbildningsprogram, kurser eller 
ämne på forskarnivå som omfattas av beslutet har rätt att slutföra sina studier enligt vad som 
ovan angetts (3.4, 3.5 och 3.6).  

Regel: Inga nya studenter får antas till och förstagångsregistreras på den aktuella 
utbildningen. Däremot får registrering på kurser inom utbildningsprogram samt 
resultatrapportering fortsatt ske under avvecklingsperioden. 

Regel: Universitetet kan utfärda examen till de studenter som vid tidpunkten för återkallandet 
är registrerade på, eller har beviljats studieuppehåll från den utbildning som leder till aktuell 
examen, och som inom nominell studietid uppfyller kursfordringarna för examen enligt vid 
registrering gällande lokal examensbeskrivning, utbildningsplan eller allmän studieplan. 

Ett lärosäte som fått sitt examenstillstånd återkallat har möjlighet att på nytt ansöka om 
tillstånd att utfärda aktuell examen. UKÄ genomför då en examenstillståndsprövning enligt 
gällande rutiner för dessa. 
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