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Högskolan i Gävle      
Utbildnings- och forskningsnämnden 
2013-06-04 
 
Förslag till programutbud 2014/2015 
 
Ärende 
Nedan presenteras ett samlat förslag till programutbud för läsåret 2014/2015. Den 13/2 2013 
(HIG-STYR 2013/26) fastställde Utbildnings- och forskningsnämnden en arbetsordning för 
inrättande av utbildningsprogram, som kräver att beslut om examensrätt ska föreligga innan ett 
nytt program kan inrättas. På samma sätt krävs att programmets huvudområde är inrättat. Vissa 
av de program som ingår i akademiernas förslag till programutbud för läsåret 2014/2015 
uppfyller inte dessa krav och har därför inte inkluderats i beslutsunderlaget. Däremot har dessa 
förslag beskrivits i den inledande texten till varje akademis utbudsförslag som en information till 
nämnden. I den takt beslut om examensrätt och/eller huvudområde inkommer, kan nämnden – 
antingen genom tilläggsbeslut vid sammanträdet den 2013-08-28 eller genom ordförandebeslut – 
göra tillägg till sin rekommendation till styrelsen. Program som blir klara för inrättande1 först 
efter styrelsens sammanträde 2013-09-13, kan läggas till programutbudet genom rektorsbeslut 
efter rekommendation av nämndens ordförande.  
 
Beredningsprocessen 
Nedanstående förslag till beslut har tillkommit efter dialog mellan UFK och akademicheferna 
och beredningsprocessen har presenterades för nämnden 2013-05-15. Vid akademierna har 
förankringsprocessen sett olika ut, men samtliga akademichefer beskriver att utbudet diskuterats 
och förankrats hos berörda funktioner inom akademin, såsom utbildningsledare, 
avdelningschefer, ämnesansvariga, akademiråd, etc.  
 
Förutsättningar 
Förslaget till programutbud innehåller ett fåtal förändringar i förhållande till förgående år. 
Vägledande för akademiernas prioriteringar är dels det minskande utbildningsuppdraget och dels 
Högskolans Utbildnings- och forskningsstrategi som antogs av Högskolestyrelsen 2013-02-15. 
Utbildningsstrategin säger att utbildningsutbudet ska prioriteras utifrån följande styrfaktorer: 
 

1. Vision, verksamhetsidé och utbildningens koppling till forskningsprofiler  
Kurser och utbildningsprogram ska sträva efter en för utbildningsområdet naturlig och relevant 
– men tydlig – koppling till verksamhetsidé och vision. Det ska vara lätt att svara på frågan på 
vilket sätt de olika utbildningsprogrammen står i samklang med Högskolans vision och 
verksamhetsidé. Kurser och utbildningsprogram får därutöver gärna knyta an till Högskolans 
forskningsprofiler.  
 
2. Forskningsanknytning  
Kurser får endast erbjudas under förutsättning att en god forskningsanknytning av utbildningen 
kan garanteras.  
 
3. Utbildningens distributionsformer  
Kurser ska företrädesvis ges inom ramen för program eller i nära anslutning till program. I nära 
anslutning innebär i första hand kompetensutvecklingskurser efter examen från 
utbildningsprogram, eller – om studentunderlaget så medger – fristående kurser inom ett ämne 

                                                           
1 Här avses program som anmälts till UFN under programutbudsprocessen, men som inte hunnit igenom alla steg i 
beredningen. Inga ej tidigare aviserade program kan komma i fråga för tilläggsbeslut efter 2013-09-13. 
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som utgör huvudområde i utbildningsprogram. Distansformer för utbildning ska 
vidareutvecklas och kvalitetsstärkas under perioden.  
 
4. Professionsanknytning  
Utbildningsprogram på grundnivå ska företrädesvis leda till en akademisk yrkesexamen eller 
kandidatexamen i professionsanknutna program, utformade i dialog med branschföreträdare i 
syfte att tillmötesgå såväl krav på relevanta yrkeskunskaper som krav på generella akademiska 
kunskaper och färdigheter.  
 
5. Studentrekrytering  
Utbildningsprogram ska erbjudas inom områden där rekryteringsbasen är dokumenterat god, 
eller med starka skäl kan förmodas bli god. Utbildningsprogram på grundnivå bör ha minst en 
förstahandssökande per plats. Den längsta tid ett utbildningsprogram bör erbjudas utan att 
platserna fylls är tre år. 

 
Därutöver anger strategidokumentet att utbildningsutbudet – i den mån det är förenligt med de 
styrfaktorer som anges i strategin – ska sträva efter att tillmötesgå de behov som formuleras av det 
regionala, nationella och internationella närings- och kulturlivet, samt den offentliga sektorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 

- att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa föreliggande förslag till programutbud 
för läsåret 2014/2015 
 

- att delegera till ordförande att fatta beslut om eventuella tillägg till programutbudet efter 
2013-08-28 
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Akademin för hälsa och arbetsliv 
 
Akademin redovisar följande utvecklingsprojekt med betydelse för programutbudet 14/15: 
 
Masterprogram i socialt arbete 
Akademin arbetar för att få Socialt arbete inrättat som huvudområde för masterexamen, samt för 
att inrätta ett masterprogram i socialt arbete med inriktning mot hållbar samhällsutveckling och 
livsmiljö. Sedan huvudområdet inrättats och utbildningsplan fastställts för det aktuella 
programmet, kan ett tilläggsbeslut fattas om att programmet ska ingå i programutbudet 14/15. 
  
  
AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV  Områdes- Betygsurval/ Antal platser 

   behörighet provurval  
 
GRUNDNIVÅ 
Programområde Vård och socialt arbete 
Sjuksköterskeprogrammet, campus/distans, 180 hp A14 60/40 198 
 
Socionomprogrammet, 210 hp   A5 60/40 84 
 
International Bachelor of Social work, 180 hp   

- Nationell antagning   A5 60/40 10 
- Internationell antagning  A5 60/40 20 

 
Programområde Hälsa och arbetsliv 
Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp  A5 60/40 54 
 
Hälsopedagogiska programmet, 180 hp  Grundl.beh. 60/40 45 
    Grundl.beh. 60/40 45 vt 
 
Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp  Grundl.beh. 60/40 30 
 
Kandidatprogrammet i utredningskriminologi, 180 hp Grundl.beh. 60/40 50 
 
AVANCERAD NIVÅ 
Specialistsjuksköterskeprogrammet 

- Inriktning distriktssköterska, 75 hp  ak.ex./leg.2 hp 30 
- Inriktning vård av äldre, 60 hp  ak.ex./leg.1 hp 15 

 
Masterprogram i arbetshälsovetenskap, 120 hp  ak.ex. 180 hp hp 30 
 

 
Akademin för utbildning och ekonomi  
 
Akademin redovisar följande utvecklingsprojekt med betydelse för programutbudet 14/15: 
 
Masterprogram i religionsvetenskap 
Vid akademin pågår arbetet med ett masterprogram i religionsvetenskap. Examensrätt har 
beviljats från Universitetskanslersämbetet och frågan om inrättande av religionsvetenskap som 
huvudområde på masternivå behandlas av Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) 2013-06-
12. Utbildningsplan tillställes UFN för fastställande 2013-08-28. UFN kan efter fastställande av 
utbildningsplanen rekommendera Högskolestyrelsen att lägga till masterprogrammet i 
religionsvetenskap till programutbudet 14/15.  
                                                           
2 Sjuksköterskeexamen samt sjuksköterskelegitimation 
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Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 
Högskolan i Gävle beviljades 2013-04-09 examensrätt för inriktning mot arbete i fritidshem i 
grundlärarprogrammet. I föregående års programutbud upptogs inriktningen med 30 platser vt 14 
under förutsättning att examensrätt beviljades. Akademin har ansökt om att få skjuta den första 
antagningen till inriktningen till ht 14. Utbildningsplan är inte fastställd, men akademin avser att 
tillställa UFN utbildningsplan för beslut 2013-08-28. UFN kan efter fastställande av 
utbildningsplanen rekommendera Högskolestyrelsen att lägga till masterprogrammet i 
religionsvetenskap till programutbudet 14/15.  
 
Människa-kultur-religionsprogrammet 
I programutbudsförslaget ingår Människa-natur-religionsprogrammet, 180 hp, i likhet med 
föregående års programutbud. Akademin har aviserat en kommande revidering av programmet 
som bland annat innefattar en namnändring till Människa-kultur-religionsprogrammet. Förslaget 
till reviderad utbildningsplan kommer att tillställas UFN för beslut. 
 
 
  
AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI  Områdes- Betygsurval/ Antal platser 

   behörighet provurval  
 
GRUNDNIVÅ 
Programområde Ekonomi 
Ekonomprogrammet, 180 hp   A4 60/40 60 
      60 vt. 
 
Ekonomprogrammet, distans, 180 hp  A4 60/40 60 
      60 vt. 
 
Ekonomisk fastighetsförvaltning, 180 hp  A4 60/40 30 
 
Fastighetsmäklarprogrammet, 180 hp  A4 60/40 120 
 
Programområde Kultur och media 
Professionellt skrivande, 180 hp   A4 60/40 30 
 
Människa-natur-religionsprogrammet, 180 hp  Grundl.beh. 60/40 30 
 
Informatörsprogrammet, 180 hp   Grundl.beh. 60/40 40 
 
AVANCERAD NIVÅ 
Företagsekonomiska magisterprogrammet 

- Inriktning mot affärsutveckling, 60 hp  180 hp ak.ex. hp 30 ht/30 vt 
- Inriktning redovisning, 60 hp  180 hp ak.ex. hp 15 ht/15 vt 

 
LÄRARPROGRAMMEN 
 
Förskollärarprogrammet,210 hp   A6 60/40 60 
 
Förskollärarprogrammet, distans, 210 hp  A6 60/40 40 
 
Grundlärarprogrammet 

- Inriktning F-3, 240 hp    A6 60/40 30  
- Inriktning F-3, distans, 240 hp  A6 60/40 30  
- Inriktning 4-6, distans, 240 hp  A6 60/40 30  
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Ämneslärarprogrammet 
- Inriktning gymnasieskolan, 300 hp  A6 60/40 60 
- Inriktning gymnasieskolan, distans, 300 hp A6 60/40 60 

 
Yrkeslärarprogrammet, 90 hp    Särskilt urval 40 
 
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp   40 
 
 
Akademin för teknik och miljö  
 
Akademin redovisar följande utvecklingsprojekt med betydelse för programutbudet 14/15: 
 
Masterprogram 
Arbete pågår med två nya masterprogram; ett med Industriell ekonomi som huvudområde och ett 
med Spatial Planning and Information Technology som huvudområde. Sedan huvudområden 
inrättats och utbildningsplaner fastställts för de aktuella programmen, kan ett tilläggsbeslut fattas 
om att programmen ska ingå i programutbudet 14/15. 
 
Inom masterprogrammet Electronics/Telecommunications föreslås en ny inriktning mot 
automation. Utbildningsplan för den nya inriktningen kan fastställas vid UFN:s sammanträde 
2013-08-28, varefter programmet kan ingå i det förslag till programutbud som rekommenderas 
Högskolestyrelsen. 
 
Civilingenjörsprogram 
Om examensrätt för civilingenjörsexamen erhålls planerar akademin att erbjuda 
civilingenjörsprogram inom energisystem och elektroteknik. Besked om examensrätt väntas före 
midsommar och om beskedet är positivt, kan utbildningsplaner för civilingenjörsprogrammen 
prövas av nämnden 2013-08-28 och därefter rekommenderas för inrättande av 
Högskolestyrelsen.  
 
  
AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ  Områdes- Betygsurval/ Antal platser 

   behörighet provurval  
 
Högskoleingenjörsutbildningar 
 
Automationsingenjör, Co-op 180 hp  A8 60/40 20 ht 
 
Byggnadsingenjör, 180 hp    A8 60/40 30 ht 
 
Dataingenjör, 180 hp   A8 60/40 20 ht 
 
Ekonomiingenjör, 180 hp   A8 60/40 20 ht 
 
Elektronikingenjör, 180 hp   A8 60/40 15 ht 
 
Energisystemingenjör, Co-op 180 hp  A8 60/40 30 ht  
 
Maskiningenjör, Co-op, 180 hp   A8 60/40 20 ht 
 
Kandidatutbildningar 
 
Lantmätarprogrammet 180 hp    
- teknisk inriktning   A4 60/40 30 ht 
- ekonomisk/juridisk inriktning   A4 60/40 30 ht 
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IT/GIS - informationsteknologi med GIS- inriktning,  180 hp A4 60/40 30 ht 
 
Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp  A5 60/40 30 ht 
 
Industriell ekonomi – Industrial Management and Logistics, A4 60/40 30 ht 
180 hp 
 
Miljöteknik - vatten, återvinning, 180 hp, Co-op   A4 60/40 20 ht  
 
Trädgårdsmästarprogrammet, 180 hp  Grundl. beh. 60/40 30 vt 
 
Industridesign, 180 hp   Grundl. beh. 60/40 20 ht 
 
 
 
AVANCERAD NIVÅ 
 
Magisterprogram 
Magisterprogram i besluts-, risk- och policyanalys, 60 hp 180 hp ak.ex3 Högsk.poäng 50 ht  
 
Energy Systems, 60 cr   180 hp ak.ex2 Högsk.poäng 15 ht 
 
Energy Engineering, Energy On-line, 60 cr  180 hp ak.ex2 Högsk.poäng  15 ht 
(samarbete mellan fem lärosäten) 
 
Geomatics, 60 cr    180 hp ak.ex2 Högsk.poäng 15 ht  
 
Management of Logistics and Innovation, 60 cr   180 hp ak.ex2 Högsk.poäng 15 ht 
 
Masterprogram 
Master Programme in Electronics/Telecommunications 120 cr 180 hp ak.ex2 Högsk.poäng 25 ht  
 
Energy Systems, 120 cr   180 hp ak.ex2 Högsk.poäng 25 ht 
 
Miljöpsykologi, 120 hp   180 hp ak.ex2 Högsk.poäng 25 ht 
 
 
 
BEHÖRIGHETSGIVANDE FÖRUTBILDNING  Områdes- Betygsurval/ Antal platser 

   behörighet provurval  
 
 
Basår (40 studieveckor) med garantiplats på högskole-  Ma 2a, b, c 60/40 120 ht 
ingenjörsprogrammen 
  
Bastermin (20 studieveckor jan.- juni) med garantiplats på Ma 2a,b,c+Fy 1 60/40 60 ht 
högskoleingenjörsprogrammen 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Ämnesspecifik behörighet kan anges för respektive program 
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