BESLUT
2010-12-16

Dnr LS 2009/471

Rektor

Föreskrift om validering av ej programbaserad utbildning som kan leda till
examen
Bakgrund
Alla examina inom högre utbildning som utfärdas vid Lunds universitet ska vila på jämförbar
grund och utbildningen som respektive examen omsluter ska hålla hög kvalitet. I detta syfte är
det rimligt att all utbildning som kan leda till examen vid universitetet kvalitetssäkras innan den
etableras.
Områdesstyrelse är enligt universitetets regelverk ansvarig för utbildningens kvalitet och det
fortlöpande kvalitetsarbetet inom utbildningen. Områdesstyrelse ansvarar även för utfärdande
av examen och examensbevis. Ett grundläggande element i universitetets kvalitetsarbete är att
samtliga nya utbildningsprogram sedan 2008 systematiskt valideras enligt en universitetsgemensam metodik innan programmet inrättas och etableras.
I linje med universitetets Handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grundnivå
och avancerad nivå 2009 – 2010 har ett utvecklingsarbete genomförts i syfte att ta fram ett
motsvarande system för validering av utbildning som kan leda fram till examen, men som inte
är programbaserad. Förslaget har lämnats till samtliga områdesstyrelser samt styrelsen för LUS
för yttrande. Alla inkomna yttranden stödjer i allt väsentligt det remitterade förslaget.
Efter diskussion med prorektor för universitetet ges uppdrag att ta fram riktlinjer för validering
till utvärderingschefen.
Beslut
Universitetet fastställer härmed att förutsättningarna för all examensgrundande utbildning på
grundnivå och avancerad nivå ska kvalitetssäkras genom validering. Validering av utbildning
som kan leda till examen och som inte är programbaserad ska genomföras i linje med riktlinjer,
som fastställs av universitetets utvärderingschef.
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschef
Marianne Granfelt, efter föredragning av avdelningsdirektör Erik Hedberg. I handläggningen
har utvärderingschef Kristina Josefson deltagit.
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