Bilaga § 11
Fastställd 2010-02-10

Högskolan i Gävle
Forsknings- och utbildningsnämnden
2010-02-04

Ärende

Kursplaner, delegation
Bakgrund
Forsknings- och utbildningsnämnden har att ansvara för beslut om utbildningsplaner och kursplaner.
Enligt beslut av högskolestyrelsen har nämnden rätt att delegera befogenheter att fastställa kursplaner
till akademichefen.1 Vid beslut om delegation ska nämnden fastställa riktlinjer för akademichefens
redovisning av fastställda kursplaner till nämnden samt hur dessa beslut ska följas upp av nämnden.
Beslut, förutom kursplanen i sig, består av två delar. Dels beslut om områdesklassificering vilket styr
ersättningen och dels beslut om huvudområde (ämnesklassning). Nämnden föreslås behålla
beslutsrätten vad avser områdesklassificering av kurser i de fall som annat utbildningsområde än
”humanistisk, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt” föreslås.
Regler för utformning av kursplan
Det ska enligt Högskoleförordningen (HF 6:14) finnas kursplaner för alla kurser.
Högskoleförordningen (HF 6:15) anger att följande uppgifter skall anges i en kursplan:
1. kursens benämning,
2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå,
3. antalet högskolepoäng som kursen omfattar,
4. kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-, magister- respektive
masterexamen,
5. Kursens mål,
6. Det huvudsakliga innehållet i kursen,
7. Den kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas,
8. De krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att
bli antagen till kursen (särskild behörighet),
9. Formerna för att bedöma studenternas prestationer,
10. De betygsgrader som skall användas,
11. Om kursen är uppdelad i delar och
12. Om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli
godkänd är begränsat.
I kursplanen skall det också anges när kursplanen eller en ändring av den skall börja gälla samt de
övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.
Kursplaner innehåller föreskrifter och är således bindande och gäller för såväl lärosätes personal som
studenterna. 2 Det är därför av vikt att kursplanen är väl genomarbetat och tydlig så att undervisande
lärare kan utgå från denna i sin undervisning och examination.
Kursplaner ska vara beslutade och fastställda i god tid innan sista ansökningsdatum för kursen så att
studenterna kan informera sig om vad de avser att söka. 3

1

H st 2009-10-09, § 53
Rättsäker examination, H SV Rapport 2008:36 R
3
Studenterna kan börja söka kurser tre veckor innan sista ansökningsdatumet via w w w .studera.nu
Vidare är av det av vikt att de kurser som utannonseras i utbildningskatalog och på w ebben är
beslutade enligt denna delegationsordning.
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Kursplaner ska godkännas av ämnesansvarig eller motsvarande.
Kursplaner ska skrivas in i Högskolans kursplanedatabas enligt gällande anvisningar.4

Riktlinjer för akademichefens redovisning av kursplaner
Akademichefens redovisning till nämnden ska bestå i en sammanställning över beslutade kursplaner. I
sammanställningen ska det framgå datum för beslutet, när beslutet börjar gälla, om det gäller ändring
av kurs eller beslut om ny kurs. Om ändring av kurs ska det framgå vad som ändrats.
Denna redovisning ska inlämnas till nämnden två gånger per läsår: 25 mars för kurser som har en
första kursstart på hösttermin samt 24 september för kurser som har en första kursstart på vårtermin. 5
Till sammanställningen ska de beslutade kursplanerna bifogas.
Om nämnden vid granskning av kursplan finner att ändring i något avseende behöver göras ska
nämnden tydligt redogöra för skälen till detta. Nämnden ska även ange den tidsram inom vilket
akademin har att ändra i kursplan.
Princip för områdesklassificering
Det är akademin som bär ansvaret att till nämnden lämna förslag på områdesklassificering. Förslag ska
följa högskolans principer för områdesklassificering samt följa regleringsbrevets anvisningar. De
områden som högskolan har rätt att områdesklassificera kurser inom framgår av den s.k. krysslistan
vilket återfinns som en bilaga till gällande regleringsbrev. Vid områdesklassificering av kurser inom
lärarutbildningen skall samråd ske med Lärarutbildningsnämnden.
För områdesklassificering föreslås följande principer gälla:
1
2
3

4

Kurser områdesklassificeras efter ämnesgrupp. 6
Medicinklassning av kurser kan endast göras för kurser har övertagits från landsting genom
det förändrade huvudmannaskapet. 7
Möjlighet att klassa en kurs momentvis efter olika områden finns men bör användas sparsamt.

http:/ / kursplaner.hig.se/ bologna/ introduktion.php
För sommarkurs ska kursplanen vara beslutade innan kursen blir sökbar. Kursplanen ska i de fall
som utbildningsområdet ej utgörs av humanistiskt, teologiskt, juridiskt eller samhällsvetenskapligt
utbildningsområde tillställas nämnden för fastställande.
6
Som hjälp att bedöma ämnesgrupp används SCB:s ämnesgrupper.
7
Krysslista över tilldelade utbildningsområden, vilket biläggs regleringsbrev.
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Förslag till beslut:
Nämnden föreslås besluta
– att utse ett utskott för granskning av kursplaner vad gäller fastställande av huvudområde och
utbildningsområde
– att fastställande av kursplaner, inklusive fastställande av huvudområde delegeras till akademichefen
med tillämpning av riktlinjerna i detta beslut
– att akademichefens beredning av kursplaner ska innefatta behandling i akademirådet
– att akademichefen ska ge en redovisning till nämnden över fastställda kursplaner enligt riktlinjerna i
detta beslut
– att för kursplaner som föreslås ha en annan områdesklassning än samhällsvetenskap, juridisk eller
humanistisk, ska områdesklassificeringen fastställas av nämnden efter förslag från akademichefen
– att ett nämndbeslut om utbildningsområde är underlag för registrering av kursplan i Ladok
– att akademichefens beslut om utbildningsområde samhällsvetenskap, juridisk eller humanistisk är
underlag för registrering av kursplan i Ladok
– att akademicheferna ska redovisa beslutade kursplaner till nämndens sammanträde den 19 mars
enligt riktlinjerna i detta beslut.
– att fortsätta arbetet med en rutin för fastställande av kursplaner.

