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Forsknings- och utbildningsnämnden har inrättat följande 

utbildningsutskott för att hantera utbildningar och kurser på grundnivå 

och avancerad nivå: 

 

• Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 
• Utskottet för utbildningar inom vård- och polisarbete 
• Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande 
• Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 
• Utskottet för utbildningar inom teknik 

 

Ansvarsfördelningen mellan utbildningsutskott tar sin utgångspunkt 

utifrån ett akademiöverskridande perspektiv där den examen som 

utbildningen leder till blir direkt styrande för vilket utskott som har att 

hantera utbildningen. Beredningen av kursplaner har att föreslå vilka 

kursplaner som fastställs av vilket utskott. Fristående kurser läggs fram 

för relevant utskott. 

 

Fastställd Organisations- och beslutsordning för utbildningsutskott 

tydliggör utskottens ansvar och beslutsbefogenheter, dnr 259-21. 
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Forsknings- och utbildningsnämnden har beslutat att: 

Utbildningsutskottet för utbildningar inom ekonomi och 
arbetsliv ansvarar för utbildningar som leder till 

• Civilekonomexamen 

• Examen med huvudområde företagsekonomi 

• Examen med huvudområde textilt management 

• Examen med huvudområde offentlig förvaltning 

• Examen med huvudområde arbetsvetenskap 

• Examen med huvudområde vård- och omsorgsadministration 

• Examen med huvudområde polisiärt arbete 

 

Utbildningsutskottet för utbildning inom vård- och 
polisarbete ansvarar för utbildningar som leder till 

• Sjuksköterskeexamen 

• Specialistsjuksköterskeexamen 

• Barnmorskeexamen 

• Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot 

omvårdnad 

• Examen med huvudområde vårdvetenskap 

• Examen med huvudområde sexuell och reproduktiv hälsa 

• Högskoleexamen med inriktning mot polisiärt arbete 

 

Utbildningsutskottet för utbildningar inom pedagogik och 
lärarande ansvarar för utbildningar som leder till 

• Förskollärexamen 

• Grundlärarexamen 

• Ämneslärarexamen 

• Examen med huvudområde pedagogiskt arbete 

 

Utbildningsutskottet för utbildningar inom bibliotek, 
information och IT ansvarar för utbildningar som leder till 

• Examen med huvudområde biblioteks- och 

informationsvetenskap 
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• Examen med huvudområde informationsarkitektur 

• Examen med huvudområde informatik 

• Examen med huvudområde information management 

 

Utbildningsutskottet för utbildningar inom teknik 
ansvarar för utbildningar som leder till 

• Högskoleexamen med inriktning mot IT-tekniker 

• Högskoleingenjörsexamen 

• Examen med huvudområde resursåtervinning 

• Examen med huvudområde byggteknik 

• Examen med huvudområde energiteknik 

• Examen med huvudområde industriell ekonomi 

• Examen med huvudområde kemiteknik 

• Examen med huvudområde maskinteknik 

• Examen med huvudområde textilteknik 

• Examen med huvudområde textilteknologi 
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