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Vägledning för utformning av utbildningsplan 

vid Högskolan i Borås 

Denna vägledning har genom beslut den 28 november 2013 fastställts av 

Forsknings- och utbildningsnämnden respektive den 12 mars 2014 fastställts av 

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning att gälla tillsvidare 

Den 9 december 2013 har vägledningen kompletterats av avsnitten mallar och 

rutiner vilka har fastställts av avdelningschefen vid Avdelningen för 

utbildningsstöd att gälla tillsvidare. 

Styrelsen vid Högskolan har i 5 kap. 8 och 11 § i Organisations- och 

beslutsordningen (SOB) fastställt att Forsknings- och utbildningsnämnden och 

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, har att besluta vilka lokala 

riktlinjer som ska gälla kring utformningen av utbildningsplaner vid Högskolan 

i Borås. Vidare har rektor i 4 kap 5a § i Organisations- och beslutsordningen 

(ROB) till enhetschefen för gemensamma förvaltningen delegerat ansvar för 

högskoleövergripande riktlinjer i administrativa frågor. Detta ansvar har 

delegerats vidare till avdelningschefen vid Avdelningen för utbildningsstöd. 

Dokumentet riktar sig till de vid högskolan som skriver, formulerar eller 

beslutar om nya utbildningsplaner vid Högskolan i Borås eller revideringar av 

desamma.  

Ansvarig funktion för denna vägledning är Avdelningen för utbildningsstöd vid 

Gemensamma förvaltningen. Under varje specificerat avsnitt anges vem som 

ansvarar för, respektive beslutar om, förändringar i denna vägledning. 

 

Uppdatering av vägledningen sker företrädesvis på årsbasis, kalenderårsvis. 

Revidering av vägledningen resulterar i en ny version, med ett nytt 

diarienummer. Ärende som föranleder förändringen hanteras i separat ärende. 

 

Denna vägledning ersätter tidigare Vägledning för utformning av 

utbildningsplaner, dnr 392-06-510, vid Högskolan i Borås.  
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ALLMÄNT 

Ansvarig för uppdatering av avsnittet är utbildningssamordnaren vid 

Avdelningen för utbildningsstöd. Beslutsfattare för avsnittet är Forsknings- och 

utbildningsnämnden och/eller Nämnden för konstnärlig forskning och 

utbildning. 

 

Avsnitt Fastställd Senast 

reviderat 

Allmänt 2013-11-28 FOU 

2014-03-12 KFU 

 

 

Utbildningsplanen är tillsammans med kursplaner centrala dokument för 

styrning av högskolans utbildning. Utbildningsplanen är ett såväl innehållsligt 

som juridiskt betydelsefullt dokument och ses som det bindande avtalet mellan 

högskolan och dess studenter. 

 

Förutsättningen för att anta och registrera studenter på en utbildning är att det 

finns en fastställd utbildningsplan. För att studenterna ska kunna planera sina 

studier och för att nödvändiga beslut och rekryteringsinsatser ska kunna 

genomföras krävs framförhållning vad gäller utformning och fastställande av 

utbildningsplanerna. 

 

Vägledningen kommer i sin struktur och sitt upplägg att bestå av avsnitt vilka 

har till syfte att strukturera innehållsmässiga, systemknutna, rutinbaserade och 

organisatoriska aspekter. Varje avsnitt har en ansvarig, vilken också är 

kontaktperson, samt en beslutande instans. Uppdelningen ska också medverka 

till kortare ledtider när revideringar behöver göras. 

 

Vägledningen är en sammanställning och förtydligande av nationella regelverk 

samt vid högskolan fattade beslut av styrelse, nämnd och rektor eller av dessa 

delegerade. 

 

Regelverk 

Enligt Högskoleförordningen 6 kap 16§ ska det finnas en utbildningsplan för 

varje utbildningsprogram. I utbildningsplanen ska följande anges: de kurser som 

programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de övriga föreskrifter 

som behövs, HF 6 kap 17§. 

 

Utbildningsplanen ska vara skriven på svenska. I de fall undervisningen helt 

bedrivs på engelska ska utbildningsplanen också vara översatt, den svenska 

versionen utgör original. I den version av utbildningsplanen som översatts till 

engelska eller annat språk ska det framgå att det är en översättning. 

 
Högskolan har genom rektors beslut 2012-03-13, dnr 256-11-500, valt att följa 

SUHF rekommendationer för utbildningsplaner, 2011:1. Högskolans 

utbildningsplaner ska följa de riktlinjer för lärandemål som är fastlagda i HF, 

bilaga 2 Examensordningen. 
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Lokal beslutsordning 

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU) samt Nämnden för konstnärlig 

forskning och utbildning (KFU) har det övergripande kvalitetsansvaret för 

högskolans utbildningar inklusive kvalitetssäkring av utbildningsplaner. 

Nämnderna har i och med detta ett ansvar för utformningen av riktlinjer och 

uppföljning. Enligt högskolans styrelses organisations- och beslutsordning 

(SOB) fastställer FoU respektive KFU utbildningsplaner inom sina respektive 

ansvarsområden.  

 

En förutsättning för att nämnderna ska kunna fastställa utbildningsplanen är att 

utbildningsprogrammet har inrättats av högskolans styrelse. FoU-nämnden har 

delegerat beslut vad gäller mindre revideringar av utbildningsplaner till 

utbildningsutskott vid högskolans institutioner (dnr 689-13). KFU har inte 

delegerat revidering av utbildningsplaner för konstnärliga utbildningar. 

Beslutsprocessen vid inrättande av utbildningar eller revideringar i 

utbildningsplan omfattas inte av denna vägledning utan av Ordning för 

inrättande av nya utbildningar på grund- och avancerad nivå vid Högskolan i 

Borås dnr 703-11-11, respektive Ordning för revidering av utbildningsplan på 

grund- och avancerad nivå vid Högskolan i Borås dnr 704-11-502. 

 
Upprättande av rutiner och mallar, vilka har till uppgift att stödja övriga besluts 

praktiska implementering enligt denna ordning, åligger avdelningschefen för 

avdelningen för utbildningsstöd vid gemensamma förvaltningen att besluta om.  

Mallar 

Ansvarig för uppdatering av avsnittet är systemförvaltaren av högskolans 

utbildningsdatabas vid Avdelningen för utbildningsstöd. Beslutsfattare för 

avsnittet är avdelningschefen vid Avdelningen för utbildningsstöd. 

 

Avsnitt Fastställd Senast 

reviderat 

Mallar 2013-12-09  

 

Avsnittet avser stöd för praktisk omsättning av de beslut som fattats av 

nämnderna till mallar. Mallar ger instruktioner till utformaren av en 

utbildningsplan var en viss uppgift eller ett innehåll ska skrivas.  

 

Utbildningsplanerna ska vara utseendemässigt och innehållsmässigt enhetliga 

och skapade i enlighet med de manualer och mallar som finns i högskolans 

lokala utbildningsdatabas (KursInfo).  

 

Obligatorisk information i utbildningsplanen 

Nedan följer de obligatoriska fält som tillsammans utgör utbildningsplanen, 

samt en kort beskrivning av innehållet i de olika fälten. KursInfo stödjer 

inmatning av motsvarande information på engelska parallellt med den på 

svenska för att skapa den engelska översättningen av utbildningsplanen. 
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Utbildningens namn på svenska och engelska 
Högskolan har en enhetlighet i hur programmens namn utformas. Alla 

utbildningar som leder till examen ska ha efterledet ”program”, exempelvis 

magisterprogram i textilt management eller webbredaktörsprogram. Samma 

enhetlighet gäller på engelska, där används efterledet ”programme”, exempelvis 

Master programme in Informatics eller Bachelor programme in Civil 

Engineering. 

Utbildningsplanens utformning 
Utbildningsplanens utformning skall vara enhetligt för Högskolan och innefatta: 

 

 

 

Fält Beskrivning 

Svensk 

benämning 

Programmets namn på svenska 

Engelsk 

benämning 

Programmets namn på engelska 

Omfattning Programmets längd i högskolepoäng 

Ladokkod En femställig kod (ex ACEKO) 

Nivå Grundnivå eller Avancerad nivå (här avses nivån för 

tillträde) 

Fastställd av Instans och datum (ex forsknings och utbildningsnämnden 

2012-03-06) 

Version Baseras på revision (ex 2.0) 

Gäller från Uttrycks i termin (ex HT 2013).  

När utbildningsplanen, eller ändring av den, ska börja 

gälla och de övergångsbestämmelser och övriga 

föreskrifter som behövs (SUHF 2011:1). 

Allmänna mål Information om de allmänna målen automatgenereras. 

(Dvs. utbildning på grundnivå, HL 1 kap 8§ 

och utbildning på avancerad nivå, HL 1 kap 9§) 

Utbildningens 

mål 

Mål specificeras i examensordningen och ska i 

förekommande fall bearbetas och konkretiseras. 

Innehåll De kurser samt annan information nödvändig för 

utbildningens genomförande. 

Förkunskapskrav Formuleras enligt instruktion från antagningsenheten. 

Examen Examensbenämning och eventuella inriktningar.  

Studentinflytande 

och utvärdering 

Se policy för kursvärdering. 

Övrigt Språk för utbildningen. Här finns även utrymme att lägga 

in övergångsbestämmelser och övrig information som är 

väsentlig för utbildningen, i fritext.  

 

Förtydliganden av vissa fält återfinns längre fram i vägledningen. 

 

Stödfunktion 

Högskolans centrala systemförvaltare för utbildningsdatabasen KursInfo och 

studiedokumentationssystemet Ladok vägleder och ger råd i frågor om mallar 

och dess innehåll. 
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Rutiner 

Ansvarig för uppdatering av avsnittet är handläggare vid Avdelningen för 

utbildningsstöd. Beslutsfattare för avsnittet är avdelningschefen vid 

Avdelningen för utbildningsstöd. 

Avsnitt Fastställd Senast 

reviderat 

Rutiner 2013-12-09  

 

Avsnittet avser stöd för praktiskt omsättning av de beslut som fattats i denna 

vägledning till rutiner. Rutiner ger instruktioner till utformaren av en 

utbildningsplan på vilket sätt och när en utbildningsplan kan göras tillgänglig 

för en potentiell sökande till en utbildning.  

Hantering av utbildningsplaner 
Varje studentkull som antas till ett utbildningsprogram vid högskolan får en 

utbildningsplan kopplad till sig. Alla förändringar i en utbildningsplan resulterar 

i att utbildningsplanen revideras. Under vilka former som en sådan förändring 

sker, och beslut fattas, beskrivs i högskolans Handläggningsordning för 

revidering av fastställd utbildningsplan (dnr 704-11-502). 

 

Versionshantering av utbildningsplaner hanteras och dokumenteras i högskolans 

utbildningsdatabas (KursInfo). 

 

Publicering 
En utbildningsplan bör vara fastställd det datum högskolan offentliggör 

utbildningsutbudet för en given termin. I fall där utbildningsplanen inte är 

fastställd vid offentliggörandet kan information om utbildningen (men inte 

utbildningsplanen) i marknadsföringssyfte presenteras på högskolans 

utbildningssidor, antagning.se eller via andra informationskanaler. 

 

Om en utbildning inväntar tillstånd från Universitetskanslersämbetet eller 

Universitets- och högskolerådet får information om utbildningen (men inte 

utbildningsplanen) i marknadsföringssyfte presenteras på högskolans 

utbildningssidor, antagning.se eller via andra informationskanaler under 

förutsättning att det i informationen kring utbildningen tydligt framgår att 

utbildningen endast ges om erforderliga beslut fattas. 

 

Anmälan 
En utbildningsplan ska vara fastställd senast det datum det går att anmäla sig till 

utbildningen. Utbildningar som inte uppfyller villkoret öppnas inte för anmälan. 

Om en utbildning inväntar tillstånd från UKÄ öppnas inte utbildningen för 

anmälan förrän tillstånd inkommit. 

 

Arkivbildning 
Varje institution ansvarar för att arkivet, enligt gällande arkivbildningsplan, 

erhåller utbildningsplaner för de utbildningar institutionen ger.  

 

Stödfunktion 

Högskolans centrala systemförvaltare för KursInfo samt Ladok vägleder och ger 

råd i frågor mallar, rutiner och deras innehåll. 
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Mål 

Ansvarig för uppdatering av avsnittet är utbildningssamordnaren vid 

Avdelningen för utbildningsstöd. Beslutsfattare för avsnittet är Forsknings- och 

utbildningsnämnden och/eller Nämnden för konstnärlig forskning och 

utbildning. 

Avsnitt Fastställd Senast 

reviderat 

Mål 2013-11-28 FOU 

2014-03-12 KFU 

 

 

En beskrivning av de allmänna målen genereras automatiskt i 

utbildningsdatabasen (KursInfo) och är ett resultat av vilken nivå som 

utbildningen är planerad att ge examen på (grundnivå eller avancerad nivå). 

Målen gäller alla utbildningar.  

Utbildningens mål: 

Beskriv inledningsvis den aktuella utbildningens mål på ett övergripande sätt 

som sammanfattar utbildningen och är begriplig för studenten och annan 

avnämare. Målen ska avse det studenten ska kunna efter avslutad utbildning. 

Målen ska vara en bearbetning och konkretisering av målen uttryckta i 

examensordningen, samt av högskolans lokala mål. Mål som gäller utbildning 

som leder till en yrkesexamen bearbetas inte utan är redan konkretiserade i 

examensordningen, se Högskoleförordningen (HF) bilaga 2. 

 
Är utbildningen upplagd så ett förtida avslutade av utbildningen är planerad, ska 

de mål som gäller den specifika examen även framgå (etappavgång). Exempel 

på detta kan vara en kandidatutbildning som möjliggör en etappavgång med en 

högskoleexamen med specifik inriktning som följd. I en sådan utbildningsplan 

ska målen för kandidat och högskoleexamen vara specificerade. 

 
Lokala mål: 

Högskolan i Borås har genom fastställande av lokala mål som är gemensamma 

för all verksamhet vid högskolan bearbetat högskolelagens mål gällande 

hållbar utveckling, lika villkor och internationalisering. Vid upprättandet av en 

utbildningsplan ska dessa lokala mål beaktas och integreras med utbildningens 

mål. Notera att högskolan har formulerade policys för dessa perspektiv, vilka är 

vägledande och styrande vid Högskolan i Borås. Vägledning och stöd kring 

lokal policy eller handlingsplan gällande hållbar utveckling, lika villkor och 

internationalisering, ges av högskolans strategiska samordnare inom respektive 

område. 

 

Disposition 

Dispositionen av målen ska följa huvudrubrikerna i högskoleförordningen enligt 

nedan; 
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Kunskap och förståelse: 

Här finns det en specificering för varje typ av examina, se HF bilaga 2, 

examensordningen 

 
Färdighet och förmåga 

Här finns det en specificering för varje typ av examina, se HF bilaga 2, 

examensordningen 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Här finns det en specificering för varje typ av examina, se HF bilaga 2, 

examensordningen 

 

Disposition för Konstnärlig examen 
Vid utformning av vägledning för utbildningsplan för utbildningar som leder till 

konstnärlig examen sak följande alternativa disposition användas. Mål 

grupperas under följande rubriker: 

 

Design 

Designmetodik 

Designdiskurs 

Designestetik 

Designetik 

Material och teknik 

Innehåll 

Ansvarig för uppdatering av avsnittet är utbildningssamordnaren vid 

Avdelningen för utbildningsstöd. Beslutsfattare för avsnittet är Forsknings- och 

utbildningsnämnden och/eller Nämnden för konstnärlig forskning och 

utbildning. 

Avsnitt Fastställd Senast 

reviderat 

Innehåll 2013-11-28 FOU 

2014-03-12 KFU 

 

 

Under rubriken innehåll ska beskrivningen på ett översiktligt och systematiskt 

sätt redogöra för utbildningens upplägg och genomförande (SUHF 2011:1 ).  

Här kan beskrivas om utbildningen innehåller ett eller flera block av kurser, 

olika fördjupningar eller inriktningar etc. En utbildning kan även innehålla 

valbara eller valfria kurser. Möjligheter och restriktioner kring dessa val ska 

tydligt framgå. 

 

Under denna rubrik bör även utbildningens anknytning till professionen 

och/eller professionskontexten beskrivas/exemplifieras (VFU, praktik, 

mentorsprogram etc.).  

Här ska också en beskrivning av hur hållbar utveckling, lika villkor och 

internationalisering integreras i utbildningen. Om utbildningen möjliggör 

utlandsstudier bör det beskrivas på vilket sätt detta möjliggörs. 
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Ta hjälp av följande när du beskriver utbildningens upplägg, innehåll och 

genomförande: 

 

Utbildningens kurser 
I utbildningsplanen ska det framgå vilka kurser som ingår i utbildningen. 

(SUHF 2011:1). Kurserna ska beskrivas med namn och omfattning i 

högskolepoäng, tillsammans med en kort beskrivning av kursens, blockets, 

områdets eller inriktningens osv. syfte/innehåll. Denna beskrivning ska bidra till 

förståelsen för utbildningens progression. Leder utbildningen till en generell 

akademisk examen (högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen eller 

masterexamen) ska även fördjupningen inom huvudområdet tydliggöras. I 

utbildningsplanen ska det framgå i vilken termin kurserna kommer att erbjudas. 

 

Alla kurser vid högskolan ska klassificeras dvs. knytas till ett eller flera 

huvudområde(n). Detta görs för att tydliggöra högskolans ställningstagande av 

kursens innehåll och förenkla handläggningen samt underlätta för studenternas 

mobilitet. 

Utbildningens progression 
Beskriv kunskapsutvecklingen i utbildningen och ge en tydlig bild av 

utbildningens karaktär i form av bredd eller specialisering inom ett område.  

 

Successiv fördjupning i huvudområdet 
När utbildningens kurser ska klassificeras, dvs. anges till vilket huvudområde 

som innehållet i kursen ska knytas, ska även den successiva fördjupningen 

fastställas. För att göra detta utgår man vid Högskolan i Borås från de 

rekommendationer (SUHF rekommendation från 2008-12-04, se figur 1 nedan) 

som högskolan har valt att följa. 

 

Det bör noteras att det inte uttrycks hur många högskolepoäng eller vilken grad 

av successiv fördjupning i huvudområdet som är nödvändig för varje examen. 

Omfattningen uttrycks dock i högskoleförordningen.  

Exempel; kandidatexamen 90 hp (av 180 hp), magister 30 hp (av 60 hp) eller 

master 60 hp (av 120 hp) inom huvudområdet. 

 

Finn den successiva fördjupningen (progressionssteget) genom att för varje kurs 

diskutera: 

- vilka kurser, inom samma huvudområde, är förkunskapskrav till denna kurs 

samt, 

- vilka andra kurser, som är klassificerade att tillhöra andra huvudområden, är 

förkunskapskrav till denna kurs? 

Svaret på dessa två frågor ger tillsammans progressionssteget/den successiva 

fördjupningen. Ett exempel på detta är en uppsatskurs inom huvudområdet 

vilken, utöver kunskaper i ämne/huvudområde, behöver kunskaper erhållna 

genom en metodkurs klassificerad att tillhöra ett annat huvudområde. Summan 

av högskolepoäng av alla kurser som är förkunskapskrav avgör 

progressionssteget. 

 

För varje kurs, oavsett till vilket ämne/huvudområde den har knutits, ska man 

om krav på förkunskaper finns, redovisa dessa i kursplanen och klassificera 

kursen därefter. Förkunskapskrav ska vara explicita, dvs. vilka förkunskapskrav 

som studenten ska/bör ha för att kunna tillgodogöra sig kursen.  
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I utbildningsplanen bör det redovisas vilket progressionssteg (inom den 

successiva fördjupningen) som kursen har erhållit. I kursplanen redovisas de 

explicita förkunskapskraven. 

 

Vetenskapsteori och metod 
Alla utbildningar har som riktmärke att innehålla motsvarande minst 15 

högskolepoäng teori och metodkunskap. Dessa poäng bör vara i form av en 

metodkurs, alternativt som examinerbara strimmor i utbildningens andra kurser. 

I det fall det senare alternativet väljs ska det tydligt beskrivas hur och i vilka 

kurser metodskolningen ingår.  

Kopplingen till examensmålen. 
Varje utbildningsplan, ska inför beslut, biläggas en målmatris där varje kurs 

relation och bidrag till examensmålens uppfyllande framgår. Bilagan är inte en 

del av utbildningsplanen utan en del av högskolans systematiska kvalitetsarbete. 

 

Stödfunktion 
Högskolans centrala utbildningssamordnare vägleder och ger råd i frågor kring 

beskrivningar och formuleringar kring mål och innehåll, samt andra 

förekommande frågor. 

Nivå Vid Högskolan i Borås 

Förberedande 

nivå 

Ingen successiv fördjupning anges 

  

Grundnivå G1N – Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 

G1F – Grundnivå, har mindre än 60hp kurs/er på grundnivå 

som förkunskapskrav 

G1E – Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete 

för högskoleexamen 

 G2F – Grundnivå, har minst 60hp kurs/er på grundnivå som 

förkunskapskrav 

G2E – Grundnivå, har minst 60hp kurs/er på grundnivå som 

förkunskapskrav, innehåller examensarbete för 

kandidatexamen 

 GXX – Grundnivå, kurser som inte kan klassificeras enligt 

ovanstående modell 

  

Avancerad 

nivå 

A1N – Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som 

förkunskapskrav 

 A1F – Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som 

förkunskapskrav 

 A1E – Avancerad nivå, innehåller examensarbete för 

magisterexamen 

 A2E - Avancerad nivå, innehåller examensarbete för 

masterexamen 

Figur 1, Klassifikation av kurser i Ladok för definition av successiv fördjupning 

Förkunskapskrav 

Ansvarig för uppdatering av avsnittet är antagningshandläggare vid 

Avdelningen för utbildningsstöd. Beslutsfattare för avsnittet är Forsknings- och 

utbildningsnämnden och/eller Nämnden för konstnärlig forskning och 

utbildning. 



10(15) 
 

 

 

Avsnitt Fastställd Senast 

reviderat 

Förkunskapskrav 2013-11-28 FOU 

2014-03-12 KFU 

 

 

I nedanstående stycken finns vägledning om hur du ska gå tillväga när du ska 

avgöra vilken särskild behörighet som ska gälla för utbildningen. Endast 

särskild behörighet måste anges i utbildningsplanen enligt HF 6:17.  

Behörighet  

För att bli antagen måste vissa förkunskaper vara uppfyllda. Förkunskapskraven 

är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. HF 7:2 

 

Reell kompetens 
Reell kompetens är ett alternativt sätt att styrka kunskaper och kompetens som 

krävs för högskolestudier. Bedömning av reell kompetens avser prövning av 

behörighet, både grundläggande och särskild behörighet. HF 7:5:5, 7:8 sista 

stycket. 

Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet enligt HF 7:5 krävs för all högskoleutbildning och 

kraven är desamma för alla utbildningar.  På grundnivå kan grundläggande 

behörighet vara ett slutbetyg från gymnasieskolan eller en gymnasieexamen 

tidigast från 2014. På avancerad nivå kan grundläggande behörighet vara en 

examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng. Grundläggande 

behörighet skrivs inte in i utbildningsplanen. I samband med 

behörighetsbedömning sker även en prövning av ev motsvarande kunskaper 

samt undantag. 

 

Särskild behörighet 
Särskild behörighet varierar beroende på utbildning. Kraven ska vara specifika 

och helt nödvändiga för varje program/kurs för att studenten ska kunna 

tillgodogöra sig utbildningen.  

Urval  

Se i antagningsordningen vilka urvalsregler som gäller vid Högskolan i Borås. 

Syftet med urval är att rangordna behöriga sökande i olika grupper. Urvalet är 

uppbyggt av olika urvalsgrupper som betyg, högskoleprov, tidigare 

högskoleutbildning eller specifika kompetenser.  

 

Högskolan har möjlighet att till högst en tredjedel av platserna bestämma vilka 

urvalsgrunder som ska gälla, alternativt urval i HF 7:23. Högskolan får besluta 

om alternativt urval på samtliga nivåer. I antagningsordningen finns en 

förteckning över utbildningar där samtliga platser fördelas genom alternativt 

urval. Till utbildning som leder till en konstnärlig examen får högskolan 

bestämma vilka urvalsgrunder som ska gälla för att fördela samtliga platser. 

 

Utbildning på grundnivå och som vänder sig till nybörjare 
Kraven på särskild behörighet ska vara helt nödvändiga för att studenten ska 

kunna tillgodogöra sig utbildningen, HF 7:8. 
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För tillträde till utbildning på grundnivå för nybörjare i högskolan utgörs 

särskild behörighet av områdesbehörigheter. En områdesbehörighet är krav på 

gymnasial nivå. En områdesbehörighet utgörs av en kombination av specifika 

gymnasiekurser, HF 7:9. 

 

Universitets- och högskolerådet (UHR) får meddela föreskrifter om vilka 

områdesbehörigheter som skall finnas, HF 7:9a. Enligt HF får högskolan göra 

undantag från områdesbehörigheter.  

UHR får meddela föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som skall gälla för 

ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en 

yrkesexamen, HF 7:10 a. 

 
Tillstånd att använda andra krav för tillträde än områdesbehörigheter  
Om det finns särskilda skäl får UHR medge att högskolan, för tillträde till en 

viss utbildning, ställer andra krav än områdesbehörigheter. Tillstånd krävs från 

UHR för dessa krav. Exempel på sådana krav kan vara en kurs från 

gymnasieskolan, arbetslivserfarenhet eller specifik yrkeslivserfarenhet mm.  

 

Utbildningsprogram som leder till en konstnärlig examen är exempel på 

utbildningsprogram som kan kräva tillstånd, HF 7:14. 

Utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än 

nybörjare och utbildning på avancerad nivå. 
Högskolan får bestämma vilka krav som skall gälla för särskild behörighet 

för utbildningar som vänder sig till andra än nybörjare och för utbildning 

på avancerad nivå. 

 

För tillträde till utbildning på grundnivå för andra än nybörjare i högskolan kan 

särskild behörighet utgöras av gymnasiala krav och/eller tidigare 

högskoleutbildning samt yrkeslivserfarenhet. HF 7:25. 

 

På avancerad nivå kan tidigare högskoleutbildning och/eller yrkeslivserfarenhet 

utgöra särskild behörighet. HF 7:31. 

Regelverk 

Regeringen har med stöd i högskolelagen och i HF kap 7 utfärdat bestämmelser 

om tillträde till högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och 

forskarnivå samt bestämmelser om urval till samtliga utbildningsnivåer.  

 

Grundläggande reglering av antagningsfrågor finns i högskolelagen (SFS 

1992:1434) och högskoleförordningen (SFS 1993:100) med senare ändringar. 

Inom de ramar, dessa anger, fastställer även Universitets- och högskolerådet 

(UHR) samt styrelsen för Högskolan i Borås ytterligare regler. I högskolans 

antagningsordning finns de formella reglerna samlade såväl lokala som 

nationella. Antagningsordningen är ett komplement till ovanstående regelverk. 

Antagningsordningen finns på www.hb.se. De av högskolan beslutade 

rekommendationer från SUHF finns i högskolans diarium. 

 

I UHRs författningssamling (UHRFS) finns föreskrifter rörande grundläggande 

behörighet och urval, (UHRFS 2013:1) samt föreskrifter om 

områdesbehörigheter (UHRFS 2013:2). Dessa föreskrifter utfärdas med stöd i 

högskoleförordningen. 

http://www.hb.se/
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Bedömningshandboken utgör, vid sidan av HF och UHRFS, underlaget för 

antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Handboken är 

framtagen och bearbetad av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och 

högskoleförbund, SUHF. 

Högskolan följer dessa riktlinjer. Bedömningshandboken finns på UHR:s 

hemsida. http://tiny.cc/onmx4w 

 

Stödfunktion 
Högskolans centrala antagningsenhet vägleder och ger råd i frågor kring 

antagning, behörigheter, urval samt andra frågor rörande tillträde till utbildning. 

Examen 

Ansvarig för uppdatering av avsnittet är examenshandläggare vid Avdelningen 

för utbildningsstöd. Beslutsfattare för avsnittet är Forsknings- och 

utbildningsnämnden och/eller Nämnden för konstnärlig forskning och 

utbildning. 

Avsnitt Fastställd Senast 

reviderat 

Examen 2013-11-28 FOU 

2014-03-12 KFU 

 

 

Examen 

All utbildning i programform vid Högskolan i Borås ska ha en utbildningsplan 

och ska leda till examen. Vilka krav som ska uppfyllas för att erhålla examen 

regleras i högskoleförordningens andra bilaga, examensordningen, samt i 

högskolans lokala examensordning.  

 

Den lokala examensordningen beskriver, utöver högskoleförordningens krav, 

även de lokal krav för examen som gäller vid högskolan i Borås. Vid ett 

examensutfärdande vid högskolan i Borås granskas studentens resultat mot 

kurserna som är upptagna i den utbildningsplan som gällde vid studentens 

antagning, eller mer exakt mot dess senaste revidering. 

 

Examensbenämning 
Examensbenämningens lydelse är fastställd i HF bilaga 2, SUHF 

rekommendation (SUHF 2011:2), samt i lokala riktlinjer såsom högskolans 

lokala examensordning samt i Struktur för examinas för- och efterled och dess 

engelska översättningar vid Högskolan i Borås (Dnr 143-07-57). 

 

Begreppet huvudområde i examensbenämningen utgörs av den definition som 

högskolan fastställde när man inrättade huvudområdet, samt den 

beskrivning/avgränsning av huvudområdet som görs i den aktuella 

utbildningsplanen. I examenssammanhang beskrivs huvudområdet oftast i 

kontexten av säkrandet av den successiva fördjupningen av huvudområdet inom 

aktuell utbildning. Inrättade huvudområden och nivå framgår av högskolans 

lokala examensordning. 

 

http://tiny.cc/onmx4w
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Begreppet inriktning kan exempelvis användas i en examensbenämning för att 

avgränsa eller specificera kunskapsområde eller tillämpningsområde för den 

som fullgjort utbildningen. Inriktning i examen kan innebära tre olika saker: 

- I anslutning till generella examina kan begreppet ”inriktning” användas som 

tillägg till huvudområdet för att specificera särarten inom utbildningen, ex. 

redovisning inom huvudområdet företagsekonomi. 

- I lärarexamen innebär ”inriktning” att man anger vilka ämnen och vilket 

undervisningsområde som examen avser, ex. undervisning i grundskolans 

senare år, svenska och matematik. 

- I en högskoleexamen (120 hp) läggs alltid inriktning till för att specificera 

vad utbildningen leder till. En inriktning kan vara riktat mot ett 

huvudområde (ex. företagsekonomi) alternativ en företeelse (ex. 

fastighetsförmedling) eller en yrkesroll (ex. webbredaktör). 

 

Flera examina och/eller inriktningar i samma utbildningsplan 
Om utbildningen leder till olika examina ska detta anges. I de fall 

utbildningsprogrammet har flera inriktningar i form av huvudområden och/eller 

specialiseringar och dessa avgör vilken examensbenämning studenten ska 

erhålla ska detta tydliggöras. Examensbenämning ska även finnas på engelska 

och det ska framgå att den engelska benämningen är en översättning.  

 

Om utbildningen möjliggör för studenten att, i en formaliserad form och i förtid, 

avsluta sina studier och erhålla en specificerad examen ska kraven för en sådan 

examen samt examensbenämning framgå. Detta beskrivs också under avsnittet 

mål för utbildningen. 

 

Hur examensbenämning ska formuleras bör lämpligen ske i samråd med 

avdelning för utbildningsstöd.  

Följande standartext används som ingress för samtliga 

examensbenämningar vid Högskolan i Borås: 

 

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna 

utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla 

följande examen: 

 

Ex: 

Filosofie kandidatexamen med huvudområde byggteknik. 

 

Engelsk översättning av examenbenämningen: 

Bachelor of Science with a major in Civil Engineering   

 

Ex: 

Filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik - inriktning 

verksamhetsutveckling 

 

Engelsk översättning av examenbenämningen: 

Bachelor of Science with a major in Informatics - specialisation 

Business Development  

 

Följande standardtext används under rubriken examen (efter 

examensbenämningen): 

 

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med 

examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska). 
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Diploma Supplement är en bilaga som beskriver den utfärdade examens plats i 

det svenska utbildningssystemet. 

 

Stödfunktion 

Högskolans centrala examensenhet vägleder och ger råd i frågor kring 

examenskrav, examensbenämningar samt andra frågor rörande examen. 

Studentinflytande, utvärdering och övrigt 

Ansvarig för uppdatering av avsnittet är utbildningssamordnaren vid 

Avdelningen för utbildningsstöd. Beslutsfattare för avsnittet är Forsknings- och 

utbildningsnämnden och/eller Nämnden för konstnärlig forskning och 

utbildning. 

Avsnitt Fastställd Senast 

reviderat 

Studentinflytande 

och övrigt 

2013-11-28 FOU 

2014-03-12 KFU 

 

 

Studentinflytande och utvärdering 

Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. 

Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att 

vidareutveckla utbildningen, HL 1 kap 4 a§. 

 

Utbildningen ska ha en tydlig plan för hur utvärderingen skall genomföras och 

hur dess resultat skall delges studenterna. Detta kan preciseras i annan 

utbildningsinformation som hänvisning görs till. Även ev. andra aktörers 

delaktighet i utvärdering (t.ex. i form av utbildningsråd) av utbildningen skall 

anges. Utvärderingen ska ligga till grund för framtida utbildningsplanering. 

I detta avsnitt ska det framgå på vilket sätt detta sker i utbildningen. 

 

Övrigt 

Det ska i varje utbildningsplan anges på vilket språk undervisningen inom 

programmet bedrivs. Det finns standardformuleringar i KursInfo. Om 

utbildningen endast bedrivs på engelska ska det framgå i den engelska 

versionen att den är en översättning från det svenska originalet.  

 

Följande standardtext ska finnas in i den engelska versionen: 

 

This syllabus is a translation from the Swedish written original. 

 
Under rubriken ska även anges t.ex. information om samverkan inom 

utbildningen med annat lärosäte eller annan extern part, om annan 

utbildningsort används än Borås samt om utbildningen erbjuds som 

distansutbildning. 

Utbildningens koppling till eventuella fortsatta studier på högre nivå ska anges.  
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Här ska även anges om utbildningsplan ersätter tidigare utbildningsplan samt 

vilka eventuella övergångsregler som kan finns. I övergångsreglerna regleras 

situationen för de studenter som är antagna, men ej ännu examinerade, på den 

utbildningsplan som ska revideras. Viktigt att iaktta möjlighet för dessa att så 

långt som möjligt kunna slutföra sina studier enligt den plan de antagits till. 


