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Beslut om generella krav på utformningen av kurs- och 

utbildningsplaner och därtill hörande föreskrifter enligt rektors 

delegationsordning 
 

Under året har i samband med att den nya universitetsgemensamma utbildningsdatabasen 

”BILDA” utvecklats behovet av en samordnad process av arbetet med utbildningsinformation 

och planering av utbildning ökat. Gemensamma mallar och verktyg är en del i detta. I 

samordningsarbetet har förslag till för fakulteterna gemensamma mallar för kurs- och 

utbildningsplaner tagits fram. Delegationen angående generella krav på utformning av kurs- 

och utbildningsplaner går till fakultetsnämnderna. Förslag om de gemensamma mallarna går 

till samtliga fakultetsnämnder. 

UTBILDNINGSPLAN 

 

FÖRORDNING 

1. För utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Av 14 § (HF) framgår att 

det för kurserna inom programmet ska finnas kursplaner. (6 kap. 16 § HF) 

2. I utbildningsplanen ska följande anges: de kurser som programmet omfattar, kraven 

på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. (6 kap. 17 § HF) 

 

UTBILDNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 

Dnr: LiU-2014- 00528 

3. I utbildningsplanen ska följande anges: de kurser som utbildningsprogrammet 

omfattar, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, och de krav på 

förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli 

antagen till utbildningsprogrammet (särskild behörighet). 

4. I utbildningsplanen ska det också anges när utbildningsplanen eller en ändring av den 

ska börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs. 

5. Utbildningsplanens villkor i relation till presenterat informationsmaterial får inte 

ändras inför det aktuella söktillfället om detta bedöms ändra förutsättningarna for den 

enskildes sökande planering for deltagande i kursen. Det åligger fakultetsstyrelse att 

se till att så inte sker. 
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I nedanstående tabell anges i kolumnen till vänster om texten under rubriken omfattar ett 

beslut. Är det ett beslut så ska varje ändring i detta omfattas av ett nytt beslut. Om texten 

under rubriken ska ses som information så kan informationen ändras vid behov av behörig 

tjänsteman utan att ett nytt beslut om utbildningsplan måste tas. 
 

Beslut/ information Nuvarande 
utbildningsplan 

Förslag  
gemensam 
utbildningsplan 

 År Version 

Beslut Programnamn (svenska), Antal 
Hp 

Programnamn (svenska), antal 
Hp 

Beslut Programnamn (engelska), 
antal credits 

Programnamn (engelska), 
antal credits 

Information Programkod Programkod 

Beslut --------------- Inledning 

Beslut Programmets syfte/vision 
 

Syfte 

Beslut Programmål 
Underrubriker 
ingenjörsprogram: 
-Matematiskt natur- och 
teknikvetenskapliga kunskaper 
- Individuella och yrkesmässiga 
färdigheter och förhållningssätt 
-Ingenjörsmässigt tänkande 
och problemlösning 
-Förmåga att arbeta i grupp 
och att kommunicera 
-Planering, utveckling, 
realisering, drift och 
affärsmässigt förverkligande av 
tekniska produkter, system och 
tjänster med hänsyn till 
affärsmässiga och samhälleliga 
behov och krav 
 
Underrubriker 
naturvetenskapliga program 
-Fördjupade kunskaper i 
något/några 
naturvetenskapliga ämnen. 
-Individuella och yrkesmässiga 
färdigheter och förhållningssätt 
-Förmåga att arbeta i grupp 
och kommunicera 
-Planering, utveckling, och 

Mål 
 
(CDIO-målen sätts som 
underrubriker) 
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realisering av forsknings- och 
utvecklingsprojekt med hänsyn 
till ekonomiska och 
samhälleliga behov och krav 
 
Underrubriker generell examen 
-Ämnesmässiga kunskaper i 
xxxx 
-Individuella och yrkesmässiga 
färdigheter och förhållningssätt 
-Förmåga att arbeta i grupp 
och kommunicera 
-Planering, utveckling och 
realisering av utvecklings- eller 
implementeringsprojekt med 
hänsyn till affärsmässiga och 
samhälleliga behov och villkor 
 
 

   

Beslut Programmets innehåll Innehåll 
Underrubrik: 
Forskarutbildningskurser 

Beslut Profiler/inriktningar Inriktningar 

Beslut  Profiler 

Beslut Programmets organisation Undervisnings och 
arbetsformer 

Beslut Beaktande av särskilda 
perspektiv 

---------------- 

Beslut  Förkunskapskrav (särskild 
behörighet, har tidigare ingått i 
gemensamma bestämmelser) 

Beslut Bestämmelser för uppflyttning 
i högre årskurs 

Tillträdeskrav till högre termin 
eller kurser 

Beslut Forskarutbildningskurser Sätts som underrubrik under 
innehåll 

Beslut Examensarbete Självständigt arbete 
(Examensarbete) 

Beslut Examenskrav Examenskrav 

Beslut  Examensbenämning 

Beslut  Särskild information 

Information Gemensamma bestämmelser Gemensamma bestämmelser 

  Fortsatta studier(endast KFU) 

Beslut  Övergångsregler 

  Gäller från(datum) 

  Fastställd av 

  Fastställandedatum 
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  Reviderad av 

  Revideringsdatum 

 

 

KURSPLAN 

 

FÖRORDNING 

1. För en kurs ska det finnas en kursplan. (6 kap. 14 § HF) 

2. I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på 

särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga 

föreskrifter som behövs. (6 kap. 15 § HF) 

 

UTBILDNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 

Dnr: LiU-2014- 00528 

I kursplanen ska följande anges: 

1. kursens benämning, 

2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå, 

3. antal 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. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet 

som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet), 

8. formerna för att bedöma studenternas prestationer, 

9. de betygsgrader som ska användas, 

10. om kursen är uppdelad i delar, och 

11. om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli 

godkänd är begränsat. 

12. Regler som har karaktären av bindande föreskrifter för deltagande i en kurs (t ex 

obligatoriska moment) ska alltid anges i berörd kursplan. 

13. I kursplanen ska det också anges när kursplanen eller en ändring av den ska börja gälla 

samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs. 

 Fakultetsstyrelse ska fastställa generella krav på kursplanernas utformning med beaktande av 

dessa föreskrifter samt, i förekommande fall, gällande utbildningsplaner och egna tillägg. 

Kursplanens villkor i relation till presenterat informationsmaterial får inte ändras inför det 

aktuella söktillfället om detta bedöms ändra förutsättningarna för den enskildes sökande 

planering för deltagande i kursen. Det åligger fakultetsstyrelse att se till att så inte sker. 

Fakultetsstyrelse ska fastställa generella krav för kurslitteratur och övriga 
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läromedel, inklusive riktlinjer för hur och när information om aktuell kurslitteratur ska delges 

studenterna. 

 

I nedanstående tabell anges i kolumnen till vänster om texten under rubriken omfattar ett 

beslut. Är det ett beslut så ska varje ändring i detta omfattas av ett nytt beslut. Om texten 

under rubriken ska ses som information så kan informationen ändras vid behov av behörig 

tjänsteman utan att ett nytt beslut om kursplan måste tas. 

 

 

Beslut/ information Nuvarande 
kursplanmall 

Förslag gemensam 
kursplanmall 

 År Version 

  Diarienummer 

  Beslutsnummer 

  Sidnummer 

Information Kurskod Kurskod 

Beslut Kursnamn på svenska, antal 
hp 

Kursnamn på svenska, antal hp 

Beslut Kursnamn på engelska, antal 
credits 

Kursnamn på engelska, antal 
credits 

Beslut ------ Kurstyp 

Programplanbeslut i olika 
nämnder 

Kursen ges för Kursen ges för 

Beslut Kursen ges på (språk) Kursen ges på (språk ) 

Beslut Huvudområde Huvudområde 

Beslut Utbildningsnivå Utbildningsnivå 

Beslut Fördjupningsnivå Fördjupningsnivå 

Beslut Ingen rubrik men har kunnat 
läggas in i ett  fält 

Särskild information 

Beslut Förkunskapskrav (fristående 
kurs) 

Förkunskapskrav (fristående 
kurs) 

Beslut Förkunskaper Förkunskaper(program, endast 
tekfak) 
 

Beslut Mål Mål 

Beslut Kursinnehåll Kursinnehåll 

Beslut Organisation Undervisnings- och arbetsformer 

Beslut Examination Examination 

Beslut Betygskala Betygskala 

Beslut Kurslitteratur Kurslitteratur 
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Kurslitteratur ska anges senast 
två månader före kursstart 

Beslut  Övrig information 

Beslut Ämnesområde Ämnesområde 

Beslut Utbildningsområde Utbildningsområde 

Beslut Institution Institution 

Information Studierektor Studierektor (endast tekfak) 

Information Examinator Examinator (endast tekfak) 

Information kurshemsida Kurshemsida och andra länkar 
(endast tekfak) 

Information Prel schemalagd tid Undervisningstid (endast tekfak) 

Information Självstudietid Rekommenderad självstudietid 
(endast tekfak) 

Beslut Datavetenskap(märkning) ---------------------- 

Beslut Påbyggnadskurser Se rubrik övrig information 

 Ansvarig programnämnd Se fastställd av och reviderad av 

  Gäller från 

  Fastställd av 

  Fastställandedatum 

  Reviderad av 

  Revideringsdatum 

 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 

dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 

ordförande, ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga, Erik Janzén, Camilla Forsell, 

Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Marie Westrin, Astrid 

Lundmark, Karin Jerner, Matilda Leinsköld och Katarina Bengtsson. Vidare har 

närvarit företrädare för allmänintressen Dan Jangblad och Lena Strömbäck, facklig 

företrädare Jens Isacsson, biträdande kanslichefer Ingela Wiklund (föredragande) 

och Annalena Kindgren samt styrelsekoordinator Maria Boberg. 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

 

 

Dekanus   Styrelsekoordinator  
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LOGGA   UTKAST/BESLUTAD 

UTBILDNINGSPLAN 

Version X 

Diarienummer 

Beslutsnummer 
Sidnummer 1(3) 

PROGRAMNAMN (svenska), ANTAL HP 

PROGRAMNAMN (engelska) ANTAL CREDITS 

PROGRAMKOD 

 

INLEDNING 

 

SYFTE 

Beskriv syfte med programmet 

MÅL 

Här kan målen delas upp med hjälp av underrubriker som tex. allmänna mål, examensmål, 

CDIO-mål etc. 

INNEHÅLL 

Beskriv programmets innehåll. 

INRIKTNINGAR 

Ange och beskriv programmets inriktningar. Namn på inriktningar anges på svenska och 

engelska.(finns inga inriktningar lämnas tomt och då kommer inte rubriken upp i beslutet) 

PROFILER 

Ange och beskriv programmets profiler. Namn på inriktningar anges på svenska och 

engelska.(finns inga profiler lämnas tomt och då kommer inte rubriken upp i beslutet) 

UNDERVISNINGS- OCH ARBETSFORMER 

Beskriv undervisnings- och arbetsformer.  Exempel: Inom hälsouniversitetet utgör 

studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen……. 

FÖRKUNSKAPSKRAV 

Ange programmets förkunskapskrav. Exempel:  

Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) 

eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4). 
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TILLTRÄDESKRAV TILL HÖGRE TERMIN ELLER KURSER 

Ange tillträdes eller uppflyttningskrav. Exempel: För tillträde till termin 7 krävs vid 

terminsstart avslutade kurser om minst 150 hp inom programmets första 6 terminer. 

EXAMENSARBETE/ SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

 Beskriv formerna för examensarbete. Länka ev till regelverk 

EXAMENSKRAV 

Ange vad som krävs för examen. Exempel: 

För att uppfylla krav för civilingenjörsexamen i maskinteknik, 300 hp, skall studenten ha 

fullgjort:  

 kursfordringar med godkänt resultat innefattande samtliga obligatoriska kurser samt 

valfria kurser ur programplanen inklusive examensarbete så att 300 hp uppnås.  

 masterprofil om minst 36 hp inom samma masterprofil (inkl. projektkurs)  

 kursfordringar om minst 90 hp på avancerad nivå. Däri skall ingå:  

o kurser om minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet  

o examensarbete på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet  

 kraven för godkänt examensarbete examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings 

universitet.  

 minst 45 hp sammantaget från kurser på grundnivå (G1, G2) och avancerad nivå (A) 

i matematik/tillämpning inom matematik, se fastställd förteckning över kurser med 

tillämpning inom matematik.  

EXAMENSBENÄMNING 

Ange examensbenämning på svenska och engelska. 

SÄRSKILD INFORMATION 

Här kan särskild information ges som tex programmet är under uppbyggnad och ……  

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

Här kan länkar till gemensamma regelverk läggas 

FORTSATTA STUDIER (endast KFU) 

ÖVERGÅNGSREGLER  

Finns inte övergångsregler lämnas tomt och då kommer rubriken inte upp i beslutet. 

Gäller från (datum)  

Fastställd av  

Fastställandedatum 

Reviderad av 

Revideringsdatum 
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LOGGA   UTKAST/BESLUTAD 

KURSPLAN 

Version X 

Diarienummer 

Beslutsnummer 
Sidnummer 1(3) 

 
 
Kurskod, Kursnamn på svenska, antal hp  

Kursnamn på engelska, antalet credits 

Kurstyp: [Programkurs/Fristående kurs/Program- och fristående kurs/Uppdragsutbildning] 
Kursen ges för: [Programnamn om kursen ges för ett program] 

Kursen ges på: [Språk]  

Huvudområde: 

Utbildningsnivå: 

Fördjupningsnivå: 
 
 

SÄRSKILD INFORMATION  

Här kan info läggas om ex att kursen ges vartannat år, kostnader för studenterna etc.  

 

FÖRKUNSKAPSKRAV (för samtliga fakulteter för fristående kurs, samt för 

programkurser för Filfak, HU och KFU) 

Ange förkunskaper som krävs för att vara behörig att antas till kursen, samt ev tillträdeskrav 

till högre termin. 

Exempel: För tillträde till kursen krävs… 

 

FÖRKUNSKAPER (för programkurser för Tekfak)  
 

 

MÅL 

Målen ska preciseras under följande rubriker: 

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 

- 

Färdighet och förmåga 

- 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

- 

  

KURSINNEHÅLL 

Ange kursens innehåll och omfattning i högskolepoäng.  
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UNDERVISNINGS- OCH ARBETSFORMER 

 

 

EXAMINATION 

BETYGSKALA  

 

KURSLITTERATUR 

 

ÖVRIG INFORMATION (Texter motsvarande nedanstående) 

 

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den 

kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen 

överensstämmer med kursplanen.  

 

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som 

relevanta variabler för analys och diskussion. 

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination 

enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det 

första examinationstillfället.  

 

 

Ämnesområde 

Utbildningsområde 

Institution  

 

Studierektor: [Förnamn Efternamn] (endast Tekfak) 

Examinator: [Förnamn Efternamn] (endast Tekfak) 
Kurshemsida och andra länkar (endast Tekfak) 

Undervisningstid (endast Tekfak) 

Rekommenderad självstudietid (endast Tekfak)  

 

Gäller från (datum)  

Fastställd av  

Fastställandedatum 

Reviderad av 

Revideringsdatum 
 


