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Beredningsunderlag Kursplan 

HÖGSKOLAN I BORÅS  

Utskottet för utbildningar inom 
ekonomi och arbetsliv 

 

Datum för inlämning:  
 

Inlämnad av:  
 

Behandlas i mötet den:  
 

Kursstart:  

Kursens namn:  
Kurskod:  
Kursansvarig lärare:  
Programansvarig:  
Studierektor:  
Översättning till engelska:  
Markera det alternativ som stämmer bäst överens:  

   Kursplanen skall ej översättas 
   Kursplanen översätts av kursansvarig och skickas till sekreterare 
   Kursplanen översätts av översättningsfirma 
   Den engelska versionen har reviderats i enlighet med den svenska versionen och bifogas 

av studierektor 
Bakgrund till revideringen: 
 

Omfattning:  
  Liten revision 
  Stor revision (ändring av minst ett Ladokvärde) 

 
Beaktande av studentperspektiv: 
 
 
 
Deltagare i beredningsarbetet: 

 
 
 

Berörda utbildningsprogram: 
 
 
 
Andra berörda utskott: 
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Förändringar avser:  

 Ny kurs 
 

 Formalia: huvudområde, utbildningsområde, förkunskapskrav, betygsskala  
 Mål 
 Innehåll 
 Undervisningsformer 
 Examinationsformer och betygsskala för dessa  
 Kurslitteratur 
 Övrigt 

 
Beskrivning av gjorda förändringar: 
 
 
 
 
HU-diplomering: 

 Kurs är ej HU-diplomerad 
 

 Förändring avser ej HU-relaterat innehåll, mål eller examination 
 Förändring påverkar HU-relaterat innehåll, mål eller examination, men ansvarig för 

beredning av kursplanen gör bedömningen att kriterierna för HU-diplomering ej påverkas.  
 Förändring påverkar HU-relaterat innehåll, mål eller examination i sådan grad att ansvarig 

för beredningen bedömer att HU-diplomering behöver granskas på nytt 
 
Målmatris: 

 Förändringar påverkar ej målmatrisen för något utbildningsprogram 
 

 Förändring påverkar målmatrisen för nedanstående utbildningsprogram och 
programansvarig har informerats om detta: 
<lista utbildningsprogram här> 
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