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1 Inledning 
Vid inrättande av nya utbildningsprogram ska beslutsunderlag lämnas 
enligt särskild upprättat mall, Handläggningsordning för inrättande, 
nedläggning, vilande och återupptagning av utbildningsprogram på grund- och 
avancerad nivå vid Mittuniversitetet (dnr. MIUN 2015/817).                                        
Som förtydligande till de frågeställningarna ska kompletterande uppgifter 
lämnas inför behandling av rådet för utbildning på grund- och avancerad 
nivå och fakultetsnämnden i den första omgångens beredning av förslag på 
nya utbildningsprogram vid fakulteten. 
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2 Underlag 
 

2.1 Ekonomi 
Mittuniversitetets mall för beslutsunderlag: 

”Analysera utbildningsprogrammet i förhållande till övrig utbildning inom 
fakulteten/institutionen och i förhållande till grundutbildningsanslaget.” 

• I underlaget ska beskrivas hur föreslagen utbildning ryms inom 
tilldelat takbelopp relaterat till annan utbildning inom ämnet 

• I underlaget finns med ett yttrande från berörd/-a prefekt/-er 

Fakultetskansliet bistår med intäktsberäkningar för nya 
utbildningsprogram. 

 

2.2 Kurser i annat ämne än programmets 
huvudområde/huvudområden 

Mittuniversitetets mall för beslutsunderlag: 

”Är det några kurser tänkta att ges av annan (avdelning) institution 
och/eller extern aktör? Om ja: Har kontakt tagits med samarbetspartners 
(avdelningar) institutioner/fakulteter/externa aktörer? I vilken grad har 
kontakter tagits (initialt skede/positivt intresse/löfte om samarbete/avtal?” 

• I underlaget ska det ingå ett godkännande från det ämne/-n som ska 
ingå i programmet, d v s beslut av ämneskollegiet att medverka i 
utbildningsprogrammet med kurs/kurser 

• Av underlaget ska det ingå ett godkännande från prefekt att det är 
möjligt inom ämnets ekonomi att ge kursen/kurserna 

Fakultetskansliet bistår med intäktsberäkning. 
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2.3 Personal 
När annat ämne ger kurs inom utbildningen. 

• I underlaget ska det ingå ett godkännande från berörd prefekt att det 
finns personal tillgänglig för denna/dessa kurs/-er 

 

 

 


	Kompletterande underlag vid förslag om nya utbildningsprogram vid Fakulteten för humanvetenskap
	Publicerad: 2020-12-16
	Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för humanvetenskap
	Ansvarig funktion: Nämnd- och ledningsstöd
	Handläggare: Eva Staffansson
	Beslutsdatum: 2020-12-16
	Giltighetstid: Tills vidare
	Senaste översyn:
	Sammanfattning: Anger krav om kompletterande underalg vid förslag om nya utbildningsprogram vid fakulteten för humanvetenskap
	Tidigare versioner:

	1 Inledning
	2 Underlag
	2.1 Ekonomi
	2.2 Kurser i annat ämne än programmets huvudområde/huvudområden
	2.3 Personal


