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REGLER FÖR UTBILDNINGSPLAN PÅ GRUNDNIVÅ OCH 
AVANCERAD NIVÅ 

Programmets benämning, omfattning och utbildningsnivå 
Programmets benämning anges på svenska och på engelska. Programkod anges liksom också total 
omfattning i högskolepoäng. Programbenämning får inte ändras på fastställd utbildningsplan. Stavfel, 
syftningsfel och felaktig översättning kan dock justeras.  

Ange om programmet ges på grundnivå eller avancerad nivå. För program där examen är på annan nivå än 
tillträdesnivån för programmet anges detta. (Kan exempelvis gälla vissa program som leder till en 
yrkesexamen.) 

Exempelvis: Grundnivå, examen på avancerad nivå. 

Utbildningsnivå får inte ändras på fastställd utbildningsplan. Vid ändring ska en ny utbildningsplan med ny 
programkod fastställas.  

Fastställande 
Ange det datum då fakultetsstyrelsen eller motsvarande fastställde utbildningsplanen. Här anges också från 
vilket datum och vilken termin utbildningsplanen ska börja gälla. 

Ange om utbildningsplanen är reviderad och ange hänvisning till tidigare beslut om fastställande av 
utbildningsplan, se i övrigt Övergångsbestämmelser nedan. 

Ange vilken institution eller motsvarande som ansvarar för programmet och hur ansvarsfördelningen kring 
genomförandet av programmet ser ut i övrigt bland annat genom angivande av medverkande institutioner 
eller motsvarande. 

Ny eller reviderad utbildningsplan ska vara fastställd och tillgänglig för studenter senast när programmet 
öppnar för ansökan via antagning.se/universityadmissions.se 

Syfte 

Ange syftet med programmet exempelvis i termer av legitimationsyrke, yrkesroll, arbetsmarknadsrelevans, 
relevans för fortsatta studier inom högskolan eller liknande. 

Förkunskapskrav 
För utbildning på grundnivå anges grundläggande behörighet samt eventuella ytterligare krav på kunskaper 
och andra villkor som är nödvändiga för att studenten ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Ange förkunskapskravet enligt formen ”Grundläggande behörighet och […]” 

För utbildning på avancerad nivå anges de krav på kunskaper och andra eventuella villkor utöver 
grundläggande behörighet som är nödvändiga för att studenten ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen.  
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Om förkunskapskraven behöver ändras som följd av förändringar av programmet så ska en ny 
utbildningsplan med ny programkod fastställas. I de fall kraven behöver ändras utan att innehållet i 
programmet ändras kan förkunskapskraven justeras inom ramen för en ordinarie revidering. 

Ange att övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. 

Urval till programmet beslutas i särskild ordning och ska inte skrivas ut i utbildningsplanen.  

Examen och huvudområde 

Ange den examen eller de examina programmet leder till i form av den benämning som examen har i 
universitetets examensordning. Benämningen ska anges på svenska såväl som på engelska. 

Observera att ett program kan leda till flera examina och att en generell examen kan vara möjlig att uppnå 
efter studier också genom ett program som i första hand leder till en yrkesexamen. 

Ange huvudområdet för den examen programmet leder till med hänvisning till huvudområdets benämning 
enligt universitetets examensordning inklusive eventuell inriktning inom huvudområdet. I de fall 
programmet medger en examen inom olika huvudområden anges dessa. Benämningarna ska anges på 
svenska såväl som på engelska. 

Observera att alla program som leder till en yrkesexamen inte nödvändigtvis innehåller ett huvudområde. Ett 
inrättat huvudområde är dock ett villkor för att programmet också ska leda till en generell examen.   

Mål 

De mål som gäller för aktuell examen i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, examensordningen, bilaga 2 
eller mer precis förordning om ändring av Högskoleförordningen) kan anges, alternativt ska hänvisning till 
förordningen göras. Eventuella lokala/specifika mål som gäller för det aktuella programmet utöver 
ovanstående ska anges och kan preciseras utifrån Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga, samt 
Värderingsförmåga och förhållningssätt, vilka kan formuleras tillsammans eller under respektive rubrik. 

Omfattande förändring av mål innebär att en ny utbildningsplan ska fastställas.  

Innehåll och upplägg 

Beskriv utbildningens huvudsakliga innehåll och upplägg i form av en normal studiegång. Här kan också 
programmets profil och dess bärande pedagogiska idé beskrivas. 

Ange programmets eventuella inriktningar, ämnen eller specialiseringar under denna rubrik eller i en bilaga1. 

Ange de kurser programmet innehåller och vilka av dessa som är obligatoriska respektive valbara. Ange 
också de kurser som utgör det eventuella huvudområde som utbildningsområdet innehåller samt vilken kurs 

                                                      
1 Huruvida uppgift visas under rubrik i utbildningsplanen eller på bilaga påverkar inte beslutsordningen. Bilagan ska ses som en del av 
utbildningsplanen och således ska utbildningsplanen revideras om innehållet i en bilaga ska förändras 
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som innehåller det självständiga arbetet (det sistnämnda gäller oavsett om utbildningen leder till en generell 
examen eller en yrkesexamen). Detta kan även anges i en bilaga2. 

Ange om programmet innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU), dess omfattning och inriktning.   

Omfattande förändring av innehållet innebär att en ny utbildningsplan ska fastställas.  

Platsgaranti 
Student som i föreskriven takt följer programmet har platsgaranti. Platsgaranti vid Göteborgs universitet är 
antingen generell eller begränsad.  

Med generell platsgaranti avses att den student som antagits till programmet har platsgaranti till samtliga i 
utbildningsplanen angivna obligatoriska kurser samt till någon/några av de kurser som anges som valbara i 
utbildningsplanen, under förutsättning att studenten i fråga är behörig till kursen/kurserna. 

Begränsad platsgaranti innebär att det inte är möjligt att garantera studenten plats på förstahandsvalet av de 
valbara kurserna.   

Ange därför, om aktuellt, för vilka kurser en eventuell begränsad platsgaranti gäller för.   

Övergångsbestämmelser  

Ange här de eventuella övergångsbestämmelser som hänger samman med revideringar av utbildningsplanen 
och i förekommande fall begränsningar som kan finnas i övergång mellan olika versioner. 

Övrigt 

Ange här sådan information som eventuellt inte framgått tidigare, exempelvis: 

• om studierna kan innefatta vistelse på annan ort, i fält eller på fältstation 
• om studier på kvällar eller helger kan förväntas ingå och i så fall i vilken utsträckning 
• om det finns specifika regler (exempelvis avseende klädsel och smycken vid VFU eller laborationer) 

som påverkar genomförandet av utbildningen 
• om ytterligare underlag krävs för att kunna genomgå programmet, till exempel utdrag ur 

belastningsregistret då vissa typer av brott utgör ett hinder för att genomföra kurser i programmet 
• om utbildningen innehåller inslag som kan medföra kostnader för studenten utöver reskostnader till 

undervisningslokal (gäller även VFU), studielitteratur eller annat undervisningsmaterial. Ett 
kostnadsfritt alternativ ska i dessa fall erbjudas. Vill man dessutom tydliggöra kostnaderna för 
exempelvis undervisningsmaterial som studenterna kan förvänta sig gör man det här. 
 

Ange att uppföljning och utvärdering av programmet sker i enlighet med gällande Policy för kvalitetssäkring 
och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet. 

                                                      
2 Huruvida uppgift visas under rubrik i utbildningsplanen eller på bilaga påverkar inte beslutsordningen. Bilagan ska ses som en del av 
utbildningsplanen och således ska utbildningsplanen revideras om innehållet i en bilaga ska förändras 
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