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Utbildningsnämnden

BESLUT 

Diarienummer  

Dnr STYR 2020/1692 

Datum 2021-09-08 

Tillämpningsföreskrifter gällande 
utbildningsplaner för 
utbildningsprogram på grundnivå och 
avancerad nivå vid Lunds universitet  

Fastställda av utbildningsnämnden 2021-09-08, med 

ikraftträdandedatum 2021-10-31. 

Inledning 

Enligt 6 kap 16 - 17 §§ högskoleförordningen (1993:100) ska det 

för utbildningsprogram finnas en utbildningsplan som anger de 

kurser som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet 

och de övriga föreskrifter som behövs. Målformulering för 

programmets mål är enligt bilaga 2 (HF). Därutöver har SUHF 

givit rekommendationer om ytterligare innehåll i 

utbildningsplaner (REK 2011:1, dnr 10/118). Lunds universitets 

tillämpningsföreskrifter utgår från dessa rekommendationer samt 

lokala riktlinjer och regelverk. Uppgift om beslutsfattare och 

datum för beslut är enligt 31 § förvaltningslagen (2017:900), FL, 

och 21 § myndighetsförordningen (2007:515), MF. Uppgift om 

ikraftträdande är enligt § 13 kungörandelagen (1976:633). 

Uppgifterna som anges i tillämpningsföreskrifterna utgör 

minimikrav på struktur och innehåll för utbildningsplaner 

framtagna vid Lunds universitet. För varje enskild punkt ska 

uppgift redovisas om ej annat anges. Ytterligare information kan 

tillföras under nedanstående rubriker så länge detta inte står i 

strid med gällande regelverk. Utbildningsplanen ska vara 

fastställd på svenska och översatt till engelska (Lunds 

universitets språkpolicy Dnr LS 2011/260).  
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Alla utbildningsplaner skapas och färdigställs i 

utbildningsdatabasen Lubas. Utbildningsplaner ska vara 

fastställda och tillgängliga för studenter senast den dag 

programmet öppnar för anmälan. I de fall fastställd 

utbildningsplan saknas kan inte programtillfällen tillgängliggöras 

i Ladok, NyA eller på LU webben. Framförhållning krävs i 

förhållande till tidplaner för etablering i Ladok, publicering av 

utbildningsutbudet i utbildningsdatabasen Lubas, nationella och 

internationella antagningsomgångar samt andra hålltider. 

 

Detta beslut ersätter Tillämpningsföreskrifter gällande 

utbildningsplaner för utbildningsprogram på grundnivå och 

avancerad nivå vid Lunds universitet beslutad av rektor 2006-10-

25 (I G221 5146/2006).    

Utbildningsplanens innehåll 

Identifikation och grundläggande uppgifter 

• Ansvarig fakultet 

• Programkod 

• Programmets titel på svenska och engelska 

• Programmets omfattning i högskolepoäng 

• Nivå 

o Om programmet har förkunskapskrav utan tidigare 

akademiska studier eller förkunskapskrav med 

tidigare akademiska studier 

o Om programmet leder till examen på 

grundläggande eller avancerad nivå 

Beslutsuppgifter  

(21 § FL, 31 § MF och § 13 kungörandelagen) 

• Beslutsfattare, beslutsdatum (den dag då den instans som 

är beslutsför fastställt utbildningsplanen), datum för 

ikraftträdande (den dag utbildningsplanen börjar gälla) 

och första termin då utbildningsplanen börjar gälla 
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Vid revidering: 

• Beslutsfattare, beslutsdatum, datum för ikraftträdande och 

första termin då den reviderade utbildningsplanen börjar 

gälla 

Inriktningar 

Om programmet har inriktningar: 

• Kod för inriktning 

• Benämning för inriktning på svenska och engelska 

• Omfattning i högskolepoäng  

Programbeskrivning 

• En kort beskrivning av programmets syfte och 

progression samt relation till arbetsmarknad, 

anställningsbarhet och relation till fortsatta studier 

• Vid behov övrig beskrivning 

Mål 

(Enligt bilaga 2, HF) 

Utbildningsplanen ska innehålla följande mål:  

• Kunskap och förståelse 

• Färdighet och förmåga 

• Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Vid behov kan även en inledning och andra mål, exempelvis 

lokala, anges. 

Kursuppgifter 

• Kurser som ingår i utbildningen (6 kap 17 § HF) 

• Obligatoriska kurser 

• I förekommande fall valbara kurser  

• I förekommande fall omfattning av utrymmet för helt 

valfria kurser  

 

Och/eller 

 

en hänvisning till bilaga med information om kursuppgifter i 

slutet av dokumentet 
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Examen 

• Examensbenämning på svenska och engelska för den 

examen eller de examina (Yrkesexamen/Konstnärlig 

examen/Generell examen) som utbildningen leder till.  

• För generell examen krävs ett eller flera huvudområden. 

Konstnärlig examen kan ha ett eller flera huvudområden. 

Om programmet kan leda till olika examina, till exempel 

magister- eller masterexamen, ska examensfordringarna för 

samtliga varianter framgå. 

Förkunskapskrav och urval 

(Särskild behörighet: 6 kap 17 § HF) 

Om programmet är en nybörjarutbildning på grundnivå som inte 

kräver tidigare studier på högskolenivå:  

• Grundläggande behörighet 

• Eventuell särskild behörighet i enlighet med gällande 

antagningsordning för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå vid Lunds universitet (för program som 

börjar före 31 maj 2022 i form av områdesbehörigheter). 

Inriktningsspecifika behörighetskrav kan anges per 

inriktning. 

• Urvalsgrunder i enlighet med gällande antagningsordning 

för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds 

universitet. 

Om programmet påbörjas på grundnivå, men kräver tidigare 

studier: 

• Grundläggande behörighet  

• Eventuell särskild behörighet i enlighet med gällande 

antagningsordning för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå vid Lunds universitet. Inriktningsspecifika 

behörighetskrav kan anges per inriktning. 

• Urvalsgrunder i enlighet med gällande antagningsordning 

för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds 

universitet 

Om programmet påbörjas på avancerad nivå: 

• Grundläggande behörighet  
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• Eventuell särskild behörighet i enlighet med gällande 

antagningsordning för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå vid Lunds universitet. Inriktningsspecifika 

behörighetskrav kan anges per inriktning. 

• Urvalsgrunder i enlighet med gällande antagningsordning 

för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds 

universitet 

Övergångsregler 

• Eventuella övergångsregler som gäller för programmet i 

förhållande till tidigare program/utbildning 

• Eventuella övergångsbestämmelser vid avveckling eller 

förändring av programmet 

• Eventuell begränsning i giltighetstid (i förhållande till viss 

examen) 

Övrigt 

Övriga uppgifter av vikt för den enskildes möjlighet att bedöma 

programmets innehåll, utformning och status. 

Exempelvis: 

• Undervisningsspråk 

• En bilaga i PDF-format med till exempel en schematisk 

bild över programstrukturen 

 


