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Fakultetsnämndens delegationsordning 

1 Inledning 

Fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde (fakultetsnämnden) har det övergripande 

ansvaret för kvalitetssäkring av utbildning och forskning vid Högskolan. Nämnden leds av en 

dekan och en prodekan och består av ytterligare sju lärarledamöter samt tre student-

ledamöter. 

 

Av Arbetsordning vid Högskolan i Skövde framgår att fakultetsnämnden får inrätta de organ 

och utskott den finner lämpligt samt delegera beslut och uppgifter i den ordning den också 

finner lämpligt. Av rektors delegationsordning framgår vilka beslut rektor har delegerat till 

fakultetsnämnden.    

 

2 Vidaredelegation av beslut som rör utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 

Till utbildningskommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå delegeras 

följande beslut som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå, behörighetsgivande 

utbildning samt icke-poänggivande uppdragsutbildning: 

 

- inrättande av kurs 

 

- fastställande av kursplan 

 

- fastställande av kursbeskrivning för icke-poänggivande uppdragsutbildning 

 

- avveckling av kurs  

 

- ändring av utbildningsplan. 
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3 Vidaredelegation av beslut i ärenden som rör utbildning på 

forskarnivå 

Till fakultetsnämndens dekan delegeras följande beslut som rör doktorand (vid jäv för 

nämndens dekan tas beslut av ämnesföreträdare för utbildning på forskarnivå): 

 

- antagning av doktorand inklusive tillgodoräknande av tidigare utbildning 

 

- utseende och byte av handledare 

 

- fastställande av individuell studieplan för enskild doktorand 

 

- mall för individuell studieplan 

 

- ärenden som rör disputation och licentiatseminarium 

 

Till studierektor för utbildning på forskarnivå i egen regi delegeras följande beslut som rör 
doktorand:  
 

- tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå. 

 

Till utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå delegeras följande beslut som rör 

doktorand: 

 

- inrättande av kurs 

 

- fastställande av kursplan 

 

- avveckling av kurs  

 

- ändring av allmän studieplan 

 

 

4 Vidaredelegation av beslut i ärenden som rör utnämning till docent 

Till rådet för docentprövning delegeras följande beslut som rör utnämning till docent: 

 

- beslut om att ansökan om utnämning till docent ska beredas vidare, det vill säga 

granskas av sakkunniga  

 

- utseende av sakkunniga. 

 

5 Vidaredelegation av beslut i ärenden som rör pedagogisk meritering  

Till rådet för högskolepedagogisk meritering delegeras följande beslut som rör utnämning 

till meriterad eller excellent lärare: 

 

- beslut om att ansökan om utnämning till meriterad eller excellent lärare ska beredas 

vidare, det vill säga granskas av sakkunniga  
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- utseende av sakkunniga. 

 

6  

7 Fakultetsnämndens beslutsbefogenheter 

Fakultetsnämnden fattar själv beslut i de fall som anges nedan:  

 

- fastställande av ny utbildningsplan 

 

- fastställande av ny allmän studieplan 

 

- styrdokument som reglerar genomförandet av utbildning på grundnivå, avancerad 

nivå och forskarnivå (undervisning, examination och tillgodoräknande)  

 

- fastställande av ämnesdefinitioner 

 

- förslag om antagningsordning och lokal examensordning 

 

- förslag om uppdragsbeskrivning för forskningsgruppledare 

 

- uppdragsbeskrivningar för kursansvarig lärare, programansvarig lärare, 

ämnesföreträdare, ämnesansvarig lärare, examinator för kurs inom utbildning på 

grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt studierektor för utbildning på 

forskarnivå  

 

- utseende av ämnesföreträdare och ämnesansvariga lärare  

 

- utseende av studierektorer för utbildning på forskarnivå 

 

- utnämning till docent 

 

- utnämning till meriterad och excellent lärare 

 

- ärenden som rör examen inom utbildning på forskarnivå förutom ärenden som rör 

disputation, licentiatseminarium eller tillgodoräknande 

 

- utseende av hedersdoktorer 

 

- utseende av mottagare av Skaraborgs Akademis pris 

 

- styrdokument som reglerar kvalitetssäkring av utbildning och forskning 

 

8 Ikraftträdande 

Denna delegationsordning träder ikraft 7 december 2022 och ersätter tidigare 

delegationsordning från 2 december 2020.  


