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Beslut om inrättande av Utbildningsvetenskaps
nämnd för kursplaner
Beslut
Linköpings universitet (LiU), Styrelsen för utbildningsvetenskap, beslutar att
− inrätta Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner, enligt nedanstående
beskrivning, vilken träder i kraft från och med den 1 januari 2021,
− fastställa instruktion för Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner i
enlighet med bilaga, och
− uppdra åt chefen för Kansliet för utbildningsvetenskap att upprätta en
hanteringsordning för inlämning och granskning av kursplaner och
utbildningsplaner inför kursplanenämndens beslut, innan
kursplanenämnden träder i kraft.
Detta beslut ska införas i LiU:s regelsamling.

Skäl till beslutet
Delegationsordningen för beslut rörande kursplaner och utbildningsplaner inom
Utbildningsvetenskap ser för närvarande ut enligt nedanstående:1

Rektors delegationsordning

Rektor
delegerar till
Fakultets- resp.
områdesstyrelse

Får delegeras UV:s
vidare…
delegationsordning
1.5.3 Beslut om fastställande av
Endast till
utbildningsplan (n)
särskilt
beslutande
fakultetsorgan
1.5.4 Beslut
Fakultets- resp. Endast till
Dekanus
om ändring av fastställd utbildningsplan områdesstyrelse särskilt
(n)
beslutande
fakultetsorgan,
dess
ordförande
eller dekanus

Beslut om Styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden om
antagning och utbildning, 2020-03-05, dnr LIU-2020-00584,
https://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll2020/200305/1.774976/9.Delegationsordning.pdf
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1.5.5 Beslut om fastställande av och
ändringar av kursplan (n)

Fakultets- resp. Endast till
Dekanus
områdessärskilt
styrelse
beslutande
fakultetsorgan,
dess
ordförande
eller dekanus
1.5.6 Beslut om ändringar av redaktionell
Fakultets- resp. Ja
Utbildningsplaner och
natur eller följdändringar pga ändrade områdeskurser inom program
lagar, regler etc. av fastställd
styrelse
vidaredelegeras till
utbildningsplan resp. kursplan (n)
programansvarig
utbildningsledare
(PUL) /
utbildningsledare
(UL)
Fristående kurser
delegeras till
studierektor eller
motsvarande
Inom Utbildningsvetenskap finns idag inte något särskilt beslutande fakultetsorgan
med uppdrag att besluta om kurs- och utbildningsplaner. Det gör att samtliga beslut
om kursplaner och revideringar av utbildningsplaner antingen tas av Styrelsen för
utbildningsvetenskap alternativ delegeras till dekan.
Med en nämnd som fattar besluten uppnås flera fördelar. Det skapar kontinuitet
och nämndledamöter som utvecklar god kompetens att granska kurs- och
utbildningsplaner, vilket borgar för god kontroll. Nämnden blir också ett viktigt
forum för samtal om kvalitet vad gäller Utbildningsvetenskaps kursplaner. Inte
minst tryggar det en tydlig studeranderepresentation i varje beslut.

Övriga fakulteter på LiU
Inom samtliga övriga fakulteter på LiU finns idag ett särskilt beslutande
fakultetsorgan som tar beslut om kursplaner samt bereder, alternativ beslutar om,
utbildningsplaner. Vid Filosofiska fakulteten finns Nämnden för kurs-och
utbildningsplaner, vid Medicinska fakulteten finns Utbildnings- och
kursplanekommittén, och vid Tekniska fakulteten tas besluten av respektive
programnämnd.2 Med det här föreslagna beslutet kommer Utbildningsvetenskaps

2

https://www.filfak.liu.se/presentation/namnder/kursplanenamnd/filarkiv/beslut/1
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beslutsprocess vara mycket lik beslutsprocessen för Filosofiska fakulteten, vilket
innebär en stor fördel då många institutioner och ämnen arbetar med både
Utbildningsvetenskap och Filosofiska fakulteten.

Revidering av delegationsordningen
För att Utbildningsvetenskaps nämnd för kursplaner ska kunna få de befogenheter
som fastställs i instruktionen krävs ändring i gällande delegationsordning. Beslut
om ändring i delegationsordningen ska tas upp till beslut vid Styrelsen för
utbildningsvetenskaps sammanträde senast i december 2020.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats av Styrelsen för utbildningsvetenskap efter föredragning av
utbildningsledare Anna Johnsson Harrie. I beslutet har deltagit undertecknad
dekan Jörgen Nissen och ledamöterna Cecilia Lindgren, Katarina Eriksson Barajas,
Joakim Samuelsson, Suzanne Parmenius Swärd, Ingrid Bergqvist, Åsa Ridne, Sofie
Lindén, Anika Ernvik, Anja Gramner Rydén och Natalia Tomczyk samt
tjänstgörande ersättare Cecilia Axell och David Ludvigsson. Dessutom har närvarit
koordinator Caroline Kelly, kanslichef Catharina Magnusson och vice-dekan AnnKari Sundberg samt personalföreträdare Veerle Bergqvist och Andrzej Szklarski.
Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form.

Jörgen Nissen
Anna Johnsson Harrie
Kopia till:
Ordförande, valberedningen för Utbildningsvetenskap birgitta.plymoth@liu.se
StuFF:s medlems- och studentrepresentantsansvarig msa@stuff.liu.se

.737375/9dBeslutInstruktionNKU2018.pdf
https://old.liu.se/medfak/omoss/styrelse_namnder/utbildningsnamnden/utbildnings-ochkursplanekommitten/1.712900/LiU-2017-00354InstruktionfrUtbildningsochkursplanekommittnbeslut.pdf
https://www.lith.liu.se/lith-remisser?l=sv
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Instruktion för Utbildningsvetenskaps nämnd för
kursplaner
Styrelsen för utbildningsvetenskaps övergripande ansvar
Styrelsen för utbildningsvetenskap har det övergripande ansvaret för områdets
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Det innebär att fortlöpande följa
utvecklingen av utbildningarna och vid behov initiera och besluta om förändringar.
Styrelsen för utbildningsvetenskap ska kontinuerligt diskutera innehållet i och
förutsättningarna för dess utbildningar, fastställa utbildningsplaner för utbildningsprogram samt övergripande ansvara för Utbildningsvetenskaps arbete med
kursplaner.
Viktiga styrdokument för Utbildningsvetenskaps utbildningar är kursplaner och
utbildningsplaner. Därför har Styrelsen för utbildningsvetenskap inrättat en nämnd
för fastställande av kursplaner samt vissa revideringar av utbildningsplaner.

Nämndens uppgifter
Nämnden för kursplaner får framförallt sina uppdrag från Styrelsen för utbildningsvetenskap men har även möjlighet att, i dialog med styrelsen, ta initiativ till
ytterligare aktiviteter inom ramen för områdets kvalitetsarbete. Nämnden ska
årligen upprätta en verksamhetsberättelse, vilken fastställs av Styrelsen för
utbildningsvetenskap. Utbildningsvetenskaps arbete med kurs- och utbildningsplaner ska bedrivas i samarbete med de institutioner som är verksamma inom
området, med studentkåren samt övriga berörda enheter inom universitetet.
Nämnden för kursplaner ska:
− fastställa nya och reviderade kursplaner för program- och fristående kurser,
inklusive beslut om kursklassificering.
− fastställa nya och reviderade kursplaner för poänggivande uppdragskurser,
inklusive kursklassificering.
− fastställa reviderade utbildningsplaner, om revideringar inte är av
principiell karaktär.
Revideringar av principiell karaktär i utbildningsplaner beslutas av Styrelsen för
utbildningsvetenskap. Kursplanenämnden ska:
− granska förslag till principiella revideringar av utbildningsplaner.
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Nya utbildningsplaner fastställs av Styrelsen för utbildningsvetenskap.
Kursplanenämnden ska:
− granska förslag till nya utbildningsplaner.

Nämndens sammansättning
Ordförande i nämnden är pro/vice dekan för grundutbildning. Därutöver ska
nämnden bestå av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter som alla ska vara
lärare med undervisningsuppdrag inom Utbildningsvetenskap. Lärarrepresentanter
föreslås av Utbildningsvetenskaps nomineringsgrupp för nämnder, och utses
därefter av Styrelsen för utbildningsvetenskap. Mandatperioden följer ordinarie
treåriga mandatperiod för Utbildningsvetenskaps styrelse och nämnder.
Därtill består nämnden av två ordinarie studeranderepresentanter och två
suppleanter. Dessa utses av studentkåren. Nämnden utser inom sig en vice
ordförande.
För att vara beslutsmässig måste minst fyra ledamöter vara närvarande, varav minst
två måste vara lärarrepresentanter och minst en måste vara studeranderepresentant.

