
 

1/3 

 

 
 

2018-06-11 

SKH 2018/374/3.1.1 

Instruktion 

Instruktion inför ändring av utbildningsprogram 
Detta dokument beskriver processen och stegen för ändringar av utbildningsprogram. Denna process 
initieras av en institution, bereds i Nämnden för utbildning och forskning (NUF) och beslutas av rektor. 
Beslut om utbildningsplan fattas efter denna process av aktuellt lokalt utskott på delegation av NUF. 

Ändring av utbildningsprogram skiljer sig från revidering av utbildningsprogram. En revidering ändrar 
inte programmet till dess karaktär. Revidering av utbildningsprogram beslutas av lokalt utskott på 
delegation av NUF. Nedan preciseras skillnaderna mellan en revidering och en ändring. 

Ändring av utbildningsprogram 
Ändring av utbildningsprogram avser sådana förändringar av ett utbildningsprogram som förändrar 
utbildningens karaktär och kan ha betydande påverkan på utbildningen ur sökandes eller studenters 
perspektiv. Följande förändringar gör att det är fråga om en ”ändring” snarare än en ”revidering”: 

- Byte av namn på programmet 
- Byte av namn på inriktningar inom programmet 
- Införande/borttagande av inriktningar inom programmet 
- Förändring av behörighetskrav till programmet 
- Förändring av huvudsakligt undervisningsspråk inom programmet 
- Förändring av urvalskriterier för programmet 
- Införande/borttagande av valbara moment inom programmet 
- Förändring av huvudsakligt utbildningsinnehåll 

 
Förändringar av typen att sammanföra flera kurser till en sammanhållen kurs med delkurser eller att 
byta ut kurser inom programmet mot annat innehåll föranleder inte behov av ett beslut om ändring av 
utbildningsprogram utan kan genomföras inom det mandat som de lokala utskotten har för revidering av 
utbildningsplaner. Om förändringarna är omfattande eller har påverkan på utbildningens huvudsakliga 
innehåll bör den planerade förändringen presenteras för NUF som avgör om förändringen ska hanteras 
som en ändring av utbildningsprogram eller som en revidering av utbildningsplan. 
 
Beslut om ändring av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå fattas av rektor efter förslag 
från Nämnden för utbildning och forskning (NUF). Förslaget initieras av prefekt. 

Utbildningsadministrativa avdelningen erbjuder stöd i beredningsprocess och arbete med att skriva fram 
underlag i processen. 

Beredningsprocessen från det att ett förslag lämnas in till NUF tills det att rektor kan besluta om att 
utlysa programmet beräknas vara minst tre månader. 
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Beredning av förslag om ändring av utbildningsprogram 
När ett utbildningsprogram ska ändras ska prefekten vid den institution som ansvarar för utbildningen, 
tillsammans med berörda lärare och handläggare, ta fram ett beslutsunderlag som besvarar 
nedanstående frågor.  

Underlaget ska lämnas till NUF i så god tid innan utbildningen är tänkt att starta att NUF hinner 
behandla frågan vid minst två möten, ett för information och diskussion och ett för beslut. Underlagets 
huvuddokument bör inte överstiga sex sidor och ska om möjligt vara kortare. 

Förslaget ska utgå från följande rubriker:   

1. Bakgrund:  

o Hur har det sett ut tidigare? 

2. Beskrivning av föreslag till ändring 

o Vadi består förändringen?  

3. Syfte med föreslagen förändring 

o Av vilka skäl vill institutionen göra ändringen? Avvägningar och analys, t ex av 
sökandes intresse, arbetsmarknaden/branschens behov, lärande av tidigare arbetssätt 
(utifrån vad som är relevant för den föreslagna ändringen). 

4. Konsekvenser för antagna studenter 

o Planering för avveckling av tidigare utbildning. Finns det studenter i systemet? Hur 
påverkas de? Hur tillvaratas deras rättigheter? 

Bilagt förslaget om att inrätta program ska finnas utkast till utbildningsplan samt en översikt över 
ingående kurser och deras syfte/roll inom programmet samt en beskrivning av hur ingående kurser 
relaterar till lärandemålen för examen. 

Processbeskrivning/Roller: 
Prefekt   Initierar förändringen av programmet. Ger i uppdrag till en eller flera 

lärare att ta fram förslag.  

Lärare  Arbetar fram underlag med stöd av prefekt och utbildningsadministrativa 
avdelningen samt, vid behov, kvalitetsutvecklingsansvarig. 

NUF  Tar ställning till om den föreslagna ändringen av utbildningen bedöms 
hålla tillräcklig kvalitet. Vid ett första möte diskuteras förslaget till nytt 
program, vid ett andra möte fattas beslut. Nämnden kan vid första samtalet 
välja att återremittera förslaget för en större omarbetning. 

Rektor  Beslutar om ändring av programmet. 

Lokalt utskott  Beslutar om utbildningsplan. 

Prefekt  Föreslår att programmet ska utlysas för antagning. 

Rektor  Beslutar om att utlysa programmet för antagning. 

Rektor  Beslutar om antagningsgrupp på förslag från prefekt. 
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Rektor  Beslutar om antagning efter förslag från antagningsgrupp. 
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