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Fastställande av tillämpningsföreskrifter för kurs- och 
utbildningsplaner vid Lunds universitet 
 
I samband med införandet av ändringar i Högskoleförordningen, SFS 1993:100 (ändr 
2006:1053), och i linje med universitetets ambition att eftersträva enhetlighet i 
officiella dokument, har tillämpningsföreskrifter för kurs- och utbildningsplaner tagits 
fram av en universitetsgemensam arbetsgrupp. Gruppens förslag har sedan 
remissbehandlats inom samtliga områden vid universitetet samt inom delar av 
förvaltningen. 
 
 
 
Beslut 
 
Härmed fastställes tillämpningsföreskrifter gällande kurs- och utbildningsplaner för 
Lunds universitet i enlighet med bilagorna till detta beslut. 
 
Beslutet omfattar all utbildning på grund- respektive avancerad nivå, som avses 
påbörjas efter den 30 juni 2007. 
 
 
 
 
Detta beslut är fattat av undertecknad prorektor och i närvaro av förvaltningschefen  
Hans Modig. I beredningen av ärendet har deltagit chefen för studerandeenheten 
Tarmo Haavisto samt avdelningsdirektören Erik Hedberg, föredragande. 
 
 
 
 
Ann Numhauser-Henning 
 
    Erik Hedberg  
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Tillämpningsföreskrifter för utbildningsplaner för 
utbildningsprogram vid Lunds universitet 
Fastställda av rektor den 25 oktober 2006 

 
Nedanstående uppgifter utgör ett minimikrav på struktur och innehåll för utbildnings-
planer framtagna vid Lunds universitet. Innehållet baseras på Högskoleförordningens (HF) 
lydelse SFS 1993:100 (ändr 2006:1053) och skall tillämpas för utbildningsprogram som 
avses starta efter 30 juni 2007. Eftersom uppgifterna utgör minimikrav, står det beslutande 
instans fritt att tillföra ytterligare uppgifter så länge dessa inte står i strid med gällande 
regelverk eller universitetets policy.  
 
Utbildningsplaner vid Lunds universitet skall ha följande innehåll och följa nedan-
stående struktur. För varje enskild punkt skall uppgift redovisas om ej annat anges. 
 
1. Identifikation 
1. Programmets namn, samt namn på ev inriktningar 
2. Omfattning i högskolepoäng  
3. Nivå, G (grundnivå) eller A (avancerad nivå) 
4. Programkod (Ladok) samt ev koder på inriktningar 
5. Beslutsuppgifter (Beslutsfattare, datering och datum för ikraftträdande, HF 6:17) 
6. Ändringsuppgifter (Beslutsfattare, datering och datum för ikraftträdande, HF 6:17) 
 
2. Programbeskrivning 
Ge en relativt kort beskrivning av programmets syfte och progression. 
Uppgifter av betydelse, som skall föras in under denna punkt: 
- Relation till arbetsmarknad och anställningsbarhet 
- Relation till fortsatta studier 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
Målen formuleras i enlighet med examensmålen i HF bilaga 2 och inbegriper ev 
preciseringar inom ramen för desamma. (HF 6:17, p 2)  
Målen bör vidare kategoriseras på samma sätt, dvs enligt underrubrikerna:  
-  Kunskap och förståelse 
-  Färdighet och förmåga 
-  Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
Till skillnad från enskild kurs, som inte nödvändigtvis innehåller alla former av mål, skall 
programmets dito beskrivas utifrån samtliga aspekter. 
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4. Kursuppgifter 
Här skall anges vilka kurser som ingår i programmet, vilka som ev är obligatoriska, 
valbara kurser samt ev omfattning av utrymmet för s k valfria kurser. (HF 6:17, p 1) 
En schematisk bild över programstrukturen bör föras in under denna rubrik. 
 
5. Examensuppgifter 
Ange fullständig examensbenämning. Ange även examensbenämningen i engelsk 
översättning.  
 
6. Förkunskapskrav och urvalsgrunder 
1. Särskilda förkunskapskrav (grundläggande behörighet informeras om i annat 
dokument). Om förkunskapskravet enbart avser grundläggande behörighet anges 
detta. Här anges också om undantag görs från grundläggande behörighet, t ex för 
kunskaper i svenska för internationella studenter. (HF 6:17, p 3) 
2. Redovisa vilka urvalsinstrument som används, inkl principer för meritberäkning, 
samt ev platsfördelning om fler urvalsgrupper är aktuella. Detta gäller endast program 
som vänder sig till ”icke-nybörjare” i högskolan.  
(Regler för tillämpning av urvalsprinciper och meritberäkning återfinns i universitetets 
antagningsordning.)  
 
7. Övrigt 
Här anges övriga uppgifter av vikt för den enskildes möjlighet att bedöma 
programmets innehåll, utformning och status. (HF 6:17) 
Exempel: 
1. Ev övergångsregler i förhållande till tidigare program/utbildning   
2. Ev begränsning i giltighetstid, t ex i förhållande till viss examen 
3. Ev begränsning i tid att fullfölja studierna inom ramen för programmet. 
 
OBS! 
En engelsk översättning av respektive utbildningsplan skall alltid tas fram 
i anslutning till originalplanen. 
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Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner vid Lunds 
universitet 
Fastställda av rektor den 25 oktober 2006 
 
Nedanstående uppgifter utgör ett minimikrav på struktur och innehåll för kursplaner 
framtagna vid Lunds universitet. Innehållet baseras på Högskoleförordningens (HF) lydelse 
SFS 1993:100 (ändr 2006:1053) och skall tillämpas för kurser som startar 1 juli 2007 
eller senare. Eftersom nedanstående utgör minimikrav står det beslutande instans fritt att 
tillföra ytterligare uppgifter så länge dessa inte står i strid med gällande regelverk eller 
universitetets policy.   
 
Kursplaner vid Lunds universitet skall ha följande innehåll och följa nedanstående 
struktur. För varje enskild punkt skall uppgift redovisas om ej annat anges. I de fall 
uppgiftslämnande direkt baseras på krav enligt Högskoleförordningen, återfinns en 
hänvisning till aktuell förordningstext efter respektive punkt, t ex (HF 6:15, p 1)        
 
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod (Ladok) 
2. Kursens namn (HF 6:15, p 1) 
3. Nivå, G (grundnivå) eller A (avancerad nivå), samt ev tilläggsuppgift för nivåintern 
progression. (HF 6:15, p 2)  
4. Högskolepoäng  (HF 6:15, p 3) 
5. Beslutsuppgifter (Beslutsfattare, datering och datum för ikraftträdande, HF 6:15,  
p 12)  
6. Ändringsuppgifter (Beslutsfattare, datering och datum för ikraftträdande, HF 6:15, 
p 12) 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om tillämpligt. (HF 6:15, p 4) 
2. Ämne, om tillämpligt.  (HF 6:15, p 4) 
3. Typ av kurs och dess inplacering i utbildningssystemet. (Fristående och/eller 
programanknytning, obligatorisk kurs i viss examen etc, HF 6:15, p 4) 
4. Undervisningsspråk, inkl kort förklarande text om detta kan variera beroende på 
olika omständigheter. 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
Dessa skall baseras på Högskolelagen 1:8-9 (om nivådefinition), 
Högskoleförordningens lydelse om mål för resp examen samt tillämpliga delar av 
lokala riktlinjer och regelverk. (HF 6:15, p 5) 
 Obs! En enskild kurs behöver inte innehålla samtliga former av mål (jfr examensmål). 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av kursen och dess innehåll samt om kursen är indelad i olika 
delar (betygsatta delar). (HF 6:15, p 6) 
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5. Undervisning och examination 
1. Ange tillämpade former för undervisningen, inkl uppgift om obligatoriska delar 
(HF 6:15, p 11).  
2. Examinationsformer (HF 6:15, p 9) 
3. Uppgift om antalet examinationstillfällen för att bli godkänd är begränsat(HF 6:15, 
p 12). ”Om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomgå prov 
för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen 
bestämmas till minst fem. Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs 
förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt 
resultat, skall antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till 
minst två.” (HF 6:21) 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala anges utifrån, av universitetet, inrättade betygsskalor (HF 6:15, p 10) 
2. Ange vad som utgör grund för betyg på hel kurs, t ex om en sammanvägning sker av 
olika delkurser eller om ”viktning” är aktuell för viss del av kursen. 
3. Ange om man på begäran kan få kompletterande ECTS-betyg. Precisera i så fall när 
och hur detta skall ske eller hänvisa till särskilt beslut. 
4. Ange om olika betygsskalor används för olika delar av kursen. 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda förkunskapskrav (grundläggande behörighet informeras om i annat 
dokument). Om förkunskapskravet enbart avser grundläggande behörighet anges 
detta. Här anges också ev undantag från grundläggande behörighet, t ex kravet på 
kunskaper i svenska för internationella studenter (HF 6:15, p 8) 
 
8. Litteratur 
1. Hänvisning till särskild bilaga är möjlig. Observera att en sådan bilaga skall 
fastställas samtidigt med beslutet om kursplan (HF 6:15, p 7) 
 
9. Övrigt 
Här anges övriga uppgifter av vikt för den enskildes möjlighet att bedöma kursens 
innehåll, utformning och status (HF 6:15) 
Exempel: 
1. Ev övergångsregler, t ex om kursen ersätter annan kurs och deras inbördes 
förhållande. 
2. Ev begränsning i giltighetstid, t ex i förhållande till viss examen 
3. Om kursen har begränsningar i förhållande till annan kurs i relation till viss examen 
4. Om kursen har helt eller delvis likadant innehåll som annan kurs (ange även denna 
inkl kurskod) 
5. Om möjlighet till förnyad examination begränsas, med anledning av nedläggning av 
kursen 
 
OBS! En engelsk översättning av respektive kursplan skall alltid tas fram i 
anslutning till originalplanen. 


