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1 Inledning 
Det förekommer att ett ämne inte längre har möjlighet att samverka i ett 

utbildningsprogram. Det kan röra kurser som kompletterar utbildningen 

till en examen inom ett annat huvudområde eller att ett av huvudområdena 

som leder till en examen. 

 

2 Ansvar 
Vid förslag om avslut av kurser i ett ämne inom ett program krävs en 

kvalitetssäkrande process som omfattar samtliga instanser med ansvar för 

utbildning enligt fakultetens arbetsordning (dnr MIUN 2019/658). Därför är 

kravet att ärende av denna art behandlas av fakultetsnämnd, råd för 

utbildning på grund- och avancerad nivå, ämneskollegium samt 

programråd. 

Ordningen avser ansvar att hålla utbildningar med hög kvalitet, ansvar 

gentemot studenter och deras möjligheter att fullfölja en påbörjad 

utbildning samt ansvaret för att god möjlighet ges till att skapa alternativa 

lösningar vid förändring av utbildningsprogram. Förändringen kan också 

innebära andra ekonomiska förutsättningar för en utbildning som kan 

kräva att ansvariga aktör ges möjlighet att i tid agera i genomförande av 

eventuella omfördelningar. Övrigt kring ekonomi utöver tidsaspekten 

faller inom dekan och prefektens ansvarsområde. 

2.1 Fakultetsnämnd 
Fakultetsnämnden har ett övergripande kvalitetsansvar för utbildning på 

grund- och avancerad nivå inom sitt ansvarsområde. Detta ansvar utövas 

med målsättningen att erbjuda utbildningar med hög kvalitet. För att 

kunna bibehålla hög kvalitet krävs även framförhållning för att på bästa 

sätt förändra programmets innehåll. Fakultetsnämnden fattar det 

slutgiltiga beslutet om ett utbildningsprogram innehåll i och med 

fastställande av utbildningsplanen. Det innebär befogenhet att tillstyrka 

eller avstyrka föreslagen förändring av ett program. 
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2.2 Råd för utbildning på grund- och avancerad 
nivå 

Rådet har ansvar för beredning av ärenden som behandlas av 

fakultetsnämnd samt operativt ansvar för att säkra kvalitet i utbildning på 

grund- och avancerad nivå (arbetsordning dnr. MIUN 2019/658). 

2.3 Ämneskollegium 
Ämneskollegium har ansvar för kurser inom sitt ämne. 

 

3 Ämne avslutar kurser i program 

3.1 Tidsram 
När ett ämne avser att avsluta kurser inom ett utbildningsprogram ska 

processen inledas ett år (1 år) innan programmet ingår i lärosätets 

utbildningsutbud. Med andra ord ska beslut meddelas under innevarande 

år om program som ingår i lärosätets nästkommande läsårs 

utbildningsutbud. 

3.2 Process 

 Ämneskollegium ska behandla ärenden om avslut av kurser 

inom ämnet i berört utbildningsprogram. Ärendet ska 

behandlas i samråd med berört/berörda ämneskollegium och 

berört/berörda prefekt/er. Ekonomiska förehavanden ska ske i 

samverkan mellan berörd/berörda prefekt/er och dekan/er. 

 Beslutsunderlaget ska omfatta en avvecklingsplan samt 

ekonomiska överenskommelser ingå.  

 Ämneskollegiets beslut (protokoll, inklusive avvecklingsplan) 

ska meddelas fakultetsnämnd, råd för utbildning på grund- och 

avancerad nivå, ansvarig dekan, berörd/berörda prefekt/er, 

berörda ämneskollegium, programråd samt studentkårerna. 
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3.3 Avvecklingsplan 
Avvecklingsplan ska innehålla 

 Åtgärder för att berörda studenter ska kunna fullfölja 

utbildning 

 Ansvarige för information till: 

- innevarande studenter 

- studenter som beviljats studieuppehåll 

- studenter som har varit registrerat på programmet de 

närmaste föregående två läsåren utan att anmäla avbrott och 

som inte har fullgjort kursfordringarna 

Avvecklingsperioden omfattar innevarande års antagningstermin och 

programmets nominella löptid plus följande två terminer. Avvecklande 

ämnets ansvar upphör vid avvecklingsperiodens slut 

3.4 Utbildningsplan 
Om ett program inte längres existerar i sin ursprungliga form kommer 

utbildningsplanen för det utbildningsprogrammet att upphöra att gälla 

efter att sista antagna studenten på programmets termin 1 har haft 

möjlighet att fullfölja utbildningen under programmets nominella löptid 

plus följande två terminer. Först efter den tiden upphör universitetets 

förpliktelser enligt utbildningsplanen. 

3.5 Förändringsarbete 
Programråd har ansvar för förändringsarbetet av utbildningsprogrammet, 

vilket inkluderar bland annat revidering av utbildningsplan. Arbetet ska 

ske i samråd med berört/berörda ämneskollegium. Reviderad 

utbildningsplan beslutas av ansvarig fakultetsnämnd. 
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4 Nyordning 
Nyordningen är genomförd när programmets reviderade utbildningsplan 

är beslutat av fakultetsnämnd. 

 

 


