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Beredningsunderlag Utbildningsplan 

HÖGSKOLAN I BORÅS  

Utskottet för utbildningar inom 
ekonomi och arbetsliv 

 

Datum för inlämning:  
 

Inlämnad av:  
 

Behandlas i mötet den:  
 

Avser studenter 
antagna termin:  

Programmets namn:  
Programkod:  
Programansvarig:  
Studierektor:  
Översättning till engelska: 

   Utbildningsplan skall ej översättas, då programmet ej ges på engelska 
       

  Den engelska versionen har reviderats samtidigt med den svenska versionen och bifogas av 
programansvarig/ansvarig för beredningen 
 
Bakgrund till revideringen: 
 

Förändringar avser: 
 Endast ny årskull, inga förändringar av utbildningsplanens innehåll 

 
 Utbildningens mål 
 Innehåll: textuell beskrivning 
 Innehåll: kurser 
 Förkunskapskrav 
 Examensbenämning 
 Övrigt 

 
Beskrivning av gjorda förändringar: 
 
 
Beaktande av studentperspektiv: 
 
 
Deltagare i beredningsarbetet: 

 
 

Andra utbildningsprogram som påverkas av revisionen: 
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Andra berörda utskott: 
 
 
Program med HU-diplomerad kurs: 

 Förändring av innehåll innebär ej att HU-diplomerad kurs tas bort 
 Förändring av innehåll innebär att HU-diplomerad kurs tas bort. Akademins HU-

samordnare har informerats om detta. 
 
Målmatris för utbildning: 

 Förändring av mål och innehåll påverkar ej målmatris 
 Förändring av mål och innehåll påverkar målmatris – uppdaterad målmatris bifogas 
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