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1. Inledning 
Syfte med föreliggande handbok är att ge ett stöd i processen kring att utveckla (nya) 
fakultetsöverskridande utbildningsprogram. Handboken består av följande delar: 

• Framtagande av skriftliga överenskommelser 
• Aspekter att ta ställning till 
• Processkarta 
• Exempel på befintliga fakultetsöverskridande utbildningsprogram (bilaga 1) 
• Checklista/mall för ekonomiska aspekter vid upprättande av överenskommelser (bilaga 2) 

Drivkraften bakom fakultetsöverskridande utbildningsprogram är viljan att skapa program som 
innehållsmässigt spänner över två eller fler vetenskapsområden och finns tydligt framskriven i Vision 
2020. Sådana program är ofta en följd av förändringar i samhället och nya utbildningsbehov. De kan 
också uppstå ur studenters lärandebehov där kunskap om ett tema eller område behöver belysas ur 
flera olika perspektiv för att främja studenters kritiska tänkande, förmåga att förstå olika vetenskapliga 
traditioner samt skapa beredskap att hantera aktuella samhällsutmaningar. Fakultetsindelningen 
överensstämmer inte alltid med de utbildningsbehov som finns i samhället eller med studenters behov 
av lärande. Nya kunskapsområden växer fram som överskrider fakultets- och andra indelningar vilket 
genererar behov av utbildningsprogram som främjas av möjligheten att samverka mellan 
fakultetsområden.  

Formerna för fakultetsöverskridande samarbete vid Göteborgs universitet varierar i hög grad från 
monodisciplinära program, som integrerar en enstaka kurs från institution vid annan fakultet i 
utbildningsplanen, till mer tvärvetenskapliga program där integrationen av innehåll från olika 
fakulteter är så stor att det generar helt nya huvudområden. Mellan dessa två ytterligheter finns en rad 
olika former för samarbeten med varierande grad av komplexitet. Av detta följer att de 
fakultetsöverskridande programmens organisation, det vill säga det sätt på vilket ansvar, 
resursfördelning, beslutsfattande, strategiska övervägningar och kvalitetsutveckling formas och 
tydliggörs, behöver se lite olika ut.   

Enligt Göteborgs universitets arbetsordning1 är det fakultetsstyrelsen2 som beslutar om inrättande och 
avveckling av utbildningsprogram efter samråd med utbildningsnämnden respektive Samordnings-
nämnden för lärarutbildning (SOL). Det som därmed är gemensamt för alla fakultetsöverskridande 
program, och som skiljer dem åt från andra samarbetsprogram inom en institution eller en fakultet, är 
att två eller flera fakultetsstyrelser måste enas om utbildningsplan, om programmets resurser 
(HST/HPR) och om hur programmet ska organiseras.  

Eftersom det finns vissa skillnader mellan fakulteterna med avseende på förutsättningar för utbildning, 
traditioner och arbetsformer så behöver utbildningssamarbeten beredas i god tid. Ju tidigare de 
aktuella fakultetsledningarna involveras i planer på att utveckla ett nytt fakultetsöverskridande 
program, desto lättare är det att lösa de fakultetsspecifika frågor som oundvikligen uppstår under 
utvecklingsprocessen. Ju tydligare överenskommelse mellan fakulteterna, om ramarna för samarbetet, 
desto lättare är det att hantera eventuella konflikter som kan uppstå när programmet väl är i gång. En 
översiktlig processkarta som visualiserar arbetet med att utveckla nya program presenteras i slutet av 
handboken (avsnitt 4). 

                                                      
1 Se Arbetsordning vid Göteborgs universitet 
2 Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL) motsvarar ansvarig fakultet vad gäller ämneslärarprogrammet. 
Vid samtliga tillfällen där fakultet/fakultetsstyrelse nämns i Handboken har SOL motsvarande ansvar för 
ämneslärarprogrammet. 

http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/organisation/?skipSSOCheck=true&referer=http%3A%2F%2Fmedarbetarportalen.gu.se%2Fstyrdokument%2Fekonomi%2F%3FskipSSOCheck%3Dtrue
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2. Överenskommelser 
För att minimera uppkomsten av meningsskiljaktigheter kring exempelvis fördelning av ansvar och 
kostnader är det lämpligt att arbeta fram skriftliga överenskommelser mellan fakulteter/institutioner/ 
programinstitutioner3. En överenskommelse bör innehålla flera av de aspekter som tydliggörs under 
punkt 3 nedan. 

Tänk på att: 

- skriftliga överenskommelser undertecknas av dekanus4 och prefekt för att säkerställa 
förankring och information om fakultetens/institutionens åtaganden 

- ange giltighetstiden för överenskommelsen 
- ange hur lång tid innan en ändring eller uppsägning av överenskommelsen ska aviseras 
- arbeta fram rutiner för uppföljning och revidering av överenskommelsen 
- stäm av överenskommelserna med universitetets jurister 

 

3. Aspekter att ta ställning till 
Nedanstående punkter lyfter fram aspekter som behöver diskuteras och tydliggöras i en överens-
kommelse. Beroende på programmets upplägg5 får de olika aspekterna olika vikt och avsnittet kan 
liknas vid en checklista med punkter att pricka av i processen fram till programstart. Det bör även 
understrykas att alla nya program måste upp för samråd i utbildningsnämnden respektive SOL innan 
fakultetsstyrelsen kan besluta om inrättande av utbildningsprogram.6 Samråden sker företrädesvis vid 
nämndens inledande möte i början av september varje år. Inför samrådet ska underlag enligt särskilda 
anvisningar skickas in. 
 
3.1 Ansvarsfördelning 

Tydliggör följande aspekter: 

- vilken fakultetsstyrelse som ansvarar för/inrättar programmet7 
o enligt Göteborgs universitets arbetsordning är inrättande fakultet ansvarig för 

kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningen 
 

- på vilket sätt återkoppling kring kursernas löpande uppföljnings- och utvecklingsarbete ska 
ske8 
 

                                                      
3 Programinstitution, se Uppdrag till programinstitution för lärarprogram vid Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten 
4 Ordförande i SOL undertecknar överenskommelser som gäller samarbeten inom ämneslärarprogrammet 
5 Se exempel på organiseringen av befintliga fakultetsöverskridande utbildningsprogram i bilaga 1 
6 Se Handläggningsordning för inrättande och avveckling av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet, 
samt Handläggningsordning för inrättande och avveckling av huvudområde. För ytterligare frågor kontakta 
utbildningskoordinator Karin Cedhagen karin.cedhagen@gu.se  
7 Se Arbetsordning vid Göteborgs universitet  
8 Se universitets Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning  

http://medarbetarportalen.gu.se/internt-uf/styrdokument/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva/
http://medarbetarportalen.gu.se/internt-uf/styrdokument/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva/
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/Utbildning/
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/Utbildning/
mailto:karin.cedhagen@gu.se
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/organisation/?skipSSOCheck=true&referer=http%3A%2F%2Fmedarbetarportalen.gu.se%2Fstyrdokument%2Fekonomi%2F%3FskipSSOCheck%3Dtrue
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/Utbildning/
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- inrättande fakultetsstyrelse ansvarar för uppföljning av utbildningsprogram9 samt lokal 
examensbeskrivning10, vilket medför att fakultetens dekan kan fatta beslut om revidering11 av 
utbildningsplanen12 
 
Tänk på att: 

o samråd ska ske mellan berörda fakultetsstyrelser inför inrättande av programmet samt 
vid revidering av utbildningsplaner 

o samråd med utbildningsnämnden ska ske innan fakulteten kan fatta beslut om 
inrättande 

 
- vilken institution som är kursansvarig och därmed vilken prefekt som fattar beslut om 

respektive kursplan13 samt uppföljning och revidering av planerna  
 

- vilken institution/fakultet som ansvarar för utbildningsinformation i form av 
internkommunikation inom programmet, studentrekrytering samt löpande information till 
studenterna som går programmet  
 

- hur ansvar för bemanning ska fördelas så att lärarförsörjningen säkras inom programmet 
 

- hur eventuellt skifte av lärare under programmets gång ska hanteras 
 

- var ansvaret för att arbeta fram valbara kurser inom programmet ligger 
 

- var beslut om ändringar i programmets innehåll och struktur fattas 
 

- hur ansvaret för administrativt stöd inom programmet fördelas mellan fakulteter/institutioner 
 

- var ansvaret för programmets studievägledning ligger 

 
3.2 Programråd/utskott/styrgrupp 
 
Vid fakultetsöverskridande programsamarbeten bör ett programråd/utskott/styrgrupp tillsättas. 
Rådet/utskottet/styrgruppen bör ha en bred representation från samtliga medverkande fakulteter/ 
institutioner samt de funktioner som stödjer utbildningen.  
 
Tydliggör följande aspekter: 
 

- vem som leder programrådet/utskottet/styrgruppen 
 

                                                      
9 Se Arbetsordning för Göteborgs universitet   
10 För examensbeskrivningar se: http://medarbetarportalen.gu.se/student-affairs/sah-grund-avancerad-
niva/examen/lokala-examensbeskrivningar/  
11 Se Rektors delegationsordning  
12 Se Regler för utbildningsplan på grundnivå och avancerad nivå 
13 Se Regler för kursplan på grund- och avancerad nivå samt Rektors delegationsordning  

http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/organisation/?skipSSOCheck=true&referer=http%3A%2F%2Fmedarbetarportalen.gu.se%2Fstyrdokument%2Fekonomi%2F%3FskipSSOCheck%3Dtrue
http://medarbetarportalen.gu.se/student-affairs/sah-grund-avancerad-niva/examen/lokala-examensbeskrivningar/
http://medarbetarportalen.gu.se/student-affairs/sah-grund-avancerad-niva/examen/lokala-examensbeskrivningar/
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/organisation/?skipSSOCheck=true&referer=http%3A%2F%2Fmedarbetarportalen.gu.se%2Fstyrdokument%2Fekonomi%2F%3FskipSSOCheck%3Dtrue
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/Utbildning/
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/Utbildning/
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/organisation/?skipSSOCheck=true&referer=http%3A%2F%2Fmedarbetarportalen.gu.se%2Fstyrdokument%2Fekonomi%2F%3FskipSSOCheck%3Dtrue
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- vilket mandat programrådet/utskott/styrgruppen har i förhållande till andra beslutsfattande 
nivåer/organ 
 

- vilka uppgifter som programrådet/utskott/styrgruppen ansvarar för14   
 

- hur många representanter från medverkande institutioner/fakulteter, studenter samt eventuella 
representanter från externa parter som ska ingå 
 

- hur representanterna utses 
 

- hur lång mandatperioden är 
 

- vilken eventuell ersättning som utgår till representanterna 
 

- hur många möten som ska hållas per termin 
 

- vem som ansvarar för minnesanteckningar/dokumentation och hur de kommuniceras 

Tänk på att: 

o praktisk erfarenhet av/kunskap kring studieadministrativa system och processer bör finnas 
representerad i programrådet/utskott/styrgruppen 
 

3.3  Ekonomiska aspekter   

Nedan följer aspekter på en övergripande nivå.15 Se checklista/mall i bilaga 2 för de specifika 
ekonomiska aspekter som ansvarig samt medverkande institution/fakultet behöver klargöra och enas 
om vid fakultetsöverskridande utbildningsprogramsamarbeten. 

Intern handel inom universitetet såsom utbyte av lärartjänster etcetera, är reglerat i styrdokumentet 
Regelverk för intern handel. 

Institutionens/fakultetens ekonom ska vara involverad i diskussionen kring de ekonomiska följderna 
av programmets innehåll och struktur 

Tydliggör följande aspekter: 

- hur utbildningsuppdraget ska fördelas mellan de fakulteter som samarbetar kring programmet, 
följande alternativ kan finnas: 

o fördelning av helårsstudieplatser i relation till respektive fakultets medverkan i 
programmet 

o programansvarig fakultet får resurser/helårsstudieplatser för hela programmet och 
köper en eller flera kurser från medverkande fakultet  

o programansvarig fakultet får resurser/helårsstudieplatser för hela programmet och 
köper lärartid från medverkande fakultet 

                                                      
14 För program inom ramen för lärarutbildningen, se Övergripande riktlinjer för programråden inom 
lärarutbildningen 
15 Under hösten 2017 fattas beslut om en särskild planeringsprocess för lärarutbildningen 

http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/ekonomi/?skipSSOCheck=true
http://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/samordningsnamnden-for-lararutbildning-sol/styrdokument/
http://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetets-organisation/samordningsnamnden-for-lararutbildning-sol/styrdokument/
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o fördelning av medel som procentandel av intäkterna och avräkning i efterhand 
o enligt särskild fördelningsmodell för lärarutbildningen 

 
- om och hur utbildningsplatser vid behov kan omfördelas mellan fakulteter  

 
- hur intäkter och kostnader ska fördelas mellan fakulteter/institutioner (se bilaga 2) 

 
- hur lärarnas arbetstid fördelas mellan förberedelsetid och kontakttimmar, eftersom olika 

institutioner kan ha skilda sätt att fördela arbetstid. Hur lärares timmar ska debiteras regleras i 
Regler för intern handel inom Göteborgs universitet16. 
 

- olika ämnesområden har olika prislapp, vilket påverkar hur mycket tid lärare från olika 
områden kan disponera inom ramen för programmet 
 

3.4 Studieadministration 

Säkerställ att: 

- studieadministrationen inom medverkande institutioner/fakulteter är delaktig i den löpande 
processen 

Tänk på att: 

- institutionerna kan ha olika administrativa rutiner och begrepp  
- de administrativa rollernas ansvar, för olika studieadministrativa uppgifter, kan variera mellan 

olika institutioner 

Involvera berörda institutioners administratörer i diskussionen om hur ansvaret för studieadministrat-
ionen fördelas. 

Tydliggör följande aspekter: 
 

- vilket studieadministrativt ansvar som följer med programansvar respektive medverkan i 
programmet 

- vilket särskilt stöd internationella studenter är i behov av samt på vilken nivå (institution, 
fakultet, gemensamma förvaltningen) stödet bör ges  

Säkerställ att alla lärare och administratörer på samtliga medverkande institutioner har den 
administrationsbehörighet som krävs för att arbeta i universitetets studieadministrativa system. 

Tänk på att: 

- ansöka om tittbehörighet i NyA för samtliga administratörer i syfte att säkerställa platsgaranti 
för programstudenter 

 

                                                      
16 Se Regler för intern handel inom Göteborg universitet på ekonomienhetens webbsida eller lärosätets sida för 
styrdokument 

http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/ekonomi/?skipSSOCheck=true
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/ekonomi/?skipSSOCheck=true
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/ekonomi/?skipSSOCheck=true
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Säkerställ att: 

- studenter som är antagna till programmet får tillträde till de lokaler som utbildningen kräver 
- samordning sker kring lokalbokning av föreläsnings-, laborations- och datorsalar etcetera 

Uppmaning: 

- använd universitetets gemensamma lärplattform för kommunikation med programstudenterna 
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4. Processkarta 
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Bilaga 1 - Exempel på fakultetsöverskridande 
utbildningsprogramsamarbeten 
Exempel 1 - Kandidatprogram med tematiskt huvudområde (eller profession) och valbar 
fördjupning i profilområden 
Exempel på befintliga fakultetsöverskridandeprogram som i stora drag är utformade på detta sätt är: 
Kulturarvprogrammet, Europaprogrammet samt Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) 

Programmets huvudområde är ett tema som spänner över två eller flera fakultetsområden. Programmet 
startar med ”programegna” kurser som introducerar studenter till temat. Även om dessa kurser har en 
institution som värdinstitution så kräver deras genomförande att flera institutioner samarbetar kring 
innehåll och undervisning i kurserna.  

Programmets fördjupningskurser innebär fördjupning av huvudområdet. Eftersom huvudområdet är 
tematiskt och sammansatt av ett antal kurser så kan studenterna välja någon av dessa att fördjupa sig i. 
Studenterna får på så sätt en slags profilering i sin utbildning. För studentgruppen innebär det att den 
splittras och att studiemiljön blir en annan än under programmets inledande kurser. I den sista delen av 
programmet strålar programstudenter samman igen och läser ytterligare programegna eller generiska 
kurser som kräver institutionellt samarbete, avseende till exempel metod, praktik, projektledning och 
examensarbete. De skriver sitt examensarbete i programmets huvudområde. Handledning och 
examinatorer hämtas från de institutioner och discipliner som ingår i programmet. 

Att tänka på vid detta upplägg: 

- Fördjupningsstudier i profilområden med hemvist på flera fakulteter gör att studenterna får 
uppleva flera olika studiemiljöer vid universitetet och studera med studenter som inte läser 
samma program som de själva. Det breddar studenternas synfält, men kan också innebära att 
de upplever att kontakten med huvudområdet och programmet försvagas. Det finns anledning 
att lägga vikt vid att programmets progression blir tydlig.  

- Studenterna skriver uppsats i programmets huvudområde och ska därmed examineras mot 
huvudområdets mål. I samband med detta kan frågor om hur huvudområdet förhåller sig till 
programmets profilområden uppstå. Vilken typ av frågeställningar kan accepteras för att en 
uppsats skall kunna bedömas som en uppsats inom programmets huvudområde? 
Betygskriterier kan behöva kalibreras så att bedömning av studenternas prestationer blir 
enhetliga.  

- Hur förhåller sig den examen som programmet ger till möjligheter att studera vidare på 
avancerad nivå? 

Exempel 2 - Program med fullt integrerat tvärvetenskapligt/tematiskt huvudområde  
Exempel på befintliga fakultetsöverskridandeprogram som i stora drag är utformade på detta sätt är: 
Global Health, Strategic Human Resource Management and Labour Relations (SHRM). 

Programmets huvudområde är ett tema som spänner över två eller flera fakultetsområden och har en 
större grad av tvärvetenskaplighet än i exempel 1. Alla kurser i programmet är ”programegna” och 
integrerar de ingående institutionernas perspektiv. Kursansvaret för respektive kurs är fördelat mellan 
institutionerna, men lärare samarbetar över fakultets- och institutionsgränser i alla kurser. Upplägget 
innebär att studenter startar programmet med en kurs som ges av institution x, men möter lärare från 
fler institutioner. De byter sedan institution för olika kurser de läser i programmet. Studenterna skriver 
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examensarbete inom programmets huvudområde och programmet hämtar handledare och 
examinatorer från alla ingående institutioner.  

Att tänka på vid detta upplägg: 

- Studenterna byter studiemiljö programmet igenom och kan uppleva att programmet inte har 
något tydligt ”hem”  

- Programmets progression är en angelägenhet för alla medverkande institutioner  
- Studenterna skriver uppsats inom programmets huvudområde och ska därmed examineras mot 

huvudområdets mål. Frågor om vilka frågeställningar som kan accepteras för att en uppsats 
ska kunna bedömas som en uppsats inom programmets huvudområde behöver ställas  

- Relationen mellan huvudområdet och studenternas möjlighet att bli behöriga till 
forskarutbildning behöver tas i beaktande   

Exempel 3 - Program med huvudområde som hämtar sin huvudsakliga kompetens från en 
fakultet/institution  
Exempel på befintliga fakultetsöverskridande program som i stora drag är utformade på detta sätt är: 
Master's Programme International Administration and Global Governance samt Master's Programme 
in Gendering Practices 

Programmets huvudområde är inte formulerat utifrån det fakultetsöverskridande samarbete som 
bedrivs inom ramen för programmet. Programmet har alltså inte lika hög grad av tvär- eller 
mångvetenskap som i exempel 1 och 2. Programmet genomförs huvudsakligen av en värdinstitution, 
men samarbete med andra fakulteter förekommer. Samarbetet kan exempelvis bestå i att studenter 
läser en eller flera kurser i sin helhet på annan fakultet eller att något inslag i programmet genomförs 
av lärare som hämtas från annan fakultet, men att kurserna ges på värdfakulteten. Studenterna läser då 
större delen av programmet i en sammanhållen studiemiljö med eventuella undantag från vissa kurser.  

Studenterna skriver examensarbetet i ett huvudområde som inte påverkas av de fakultetsöverskridande 
samarbeten som förekommer i programmet. Gränsdragningen mellan programmets huvudområde och 
ingående institutioners kurser är tydligare än i exempel 1 och 2.  
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Bilaga 2 - Checklista/mall för ekonomiska aspekter vid 
upprättande av överenskommelse vid fakultetsöverskridande 
utbildningsprogramsamarbeten   
Regler för intern handel inom Göteborg universitet17 ska tillämpas vid intern handel. Intern handel 
sker dels i samarbeten mellan institutioner/fakulteter som resulterar dels i en internfakturering, dels i 
utbyte av undervisningstjänster som sker via anslagsfördelning eller via omkontering av lön. 

 
1. Resurstilldelning - samarbetsmodeller 

Kom överens om hur tilldelning och fördelning av helårsstudieplatser eller medel ska ske. 

Exempel på samarbeten18 

i. fördelning av helårsstudieplatser i relation till respektive fakultets medverkan i 
programmet 

ii. programansvarig fakultet får resurser/helårsstudieplatser för hela programmet och 
köper en eller flera kurser från medverkande fakultet  

iii. programansvarig fakultet får resurser/helårsstudieplatser för hela programmet och 
köper lärartid från medverkande fakultet 

iv. fördelning av medel som procentandel av intäkterna och avräkning i efterhand 
v. enligt särskild fördelningsmodell för lärarutbildningen 

 
 

2. Fördelning av medel 
 

a. Anslagsmedel 

Val av modell för samarbete medför att medverkande fakulteter/institutioner behöver enas om hur 
fördelningen av medel ska ske 

i. Fördelning av hst  ersättning till medverkande institutioner i 12-delar 
ii. Internfakturering  kom överens om när och hur ofta 

iii. Direktkontering eller   
internfakturering  kom överens om tidsperiod, och hur ofta justera 

iv. Avräkning och/eller  
internfakturering kom överens om modell, när och hur 

v. egen fördelningsmodell   
 
 
 
 
 
 

                                                      
17 Se Regler för intern handel inom Göteborg universitet på ekonomienhetens webbsida eller lärosätets sida för 
styrdokument 
18 Se exempel på hur fakultetsöverskridande program är organiserade i bilaga 1. 

http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/ekonomi/?skipSSOCheck=true
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/ekonomi/?skipSSOCheck=true
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/ekonomi/?skipSSOCheck=true
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b. Andra medel 

Studieavgifter för tredjelandstudenter  

Det utgår ingen ersättning i ordinarie uppdrag för en betalande student som är antagen till 
program och läser kurs på annan institution. Institutionerna måste därför ha en överenskommelse 
om ersättning för tredjelandstudent. 

Övriga intäkter  

Förekommer delfinansiering med externa medel måste det beaktas och klargöras. 
 
 

3. Fördelning av kostnader 

Kom överens om hur övergripande kostnader för programmet ska fördelas: 

• Programledningskostnader  
o Programansvarig/ledare  exempelvis 20 procent av en tjänst 
o Programråd/utskott/styrgrupp  eventuell ersättning till ledamöter  

  (inklusive studentrepresentanter) 
 

• Studievägledning 
o Beakta hur ansvar och kostnader för studievägledning fördelas inom programmet 
 

• Studieadministration  
o Beakta hur ansvar och kostnader för studieadministration fördelas inom 

programmet 
o Specificera vad som ingår - koppla till den allmänna överenskommelsen om ”vem 

gör vad” 
 

• Kostnader för kursen/lärartid 

Fördelning vid alternativ iii och iv. 

o Kom överens om antal klocktimmar i sal eller motsvarande och eventuell tid för 
förberedelse/efterarbete eller procent av lönekostnaderna  
 

• Lokalkostnader  
o I vems lokaler bedrivs undervisningen 
o Kontorslokaler för programadministration 

 
 
• Universitetsbibliotekets kostnader 

o En del av kostnaderna avser kostnadsdebitering för studentstöd baserat på antal 
helårsstudieplatser per institution  
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• ITs kostnader 
o En del av ITs kostnader som debiteras baseras på antal studentkonton och antal 

helårsstudieplatser  
 

• Indirekta kostnader (OH) 
o Administrativa kostnader kan (i undantagsfall) vara direkta kostnader, och därmed 

inte ingå i de indirekta kostnaderna – specificera dessa 

 

4. Om programmet går med underskott mot budget (om man inte fördelat 
helårsstudieplatser) 

Anledning till underskott kan till exempel vara låg prestationsgrad eller för få registrerade. 

o  Kom överens om hur eventuellt underskott ska täckas 
 

5. Övrigt – i förekommande fall 
 
• Rätt till utnyttjande av material 
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