
 

   

Fakultetsnämnden Uppdragsbeskrivning 

 2022-12-07 Dnr HS 2022/827 

Utbildningskommittén för utbildning på 

forskarnivå 

1 Allmänt 

Vid Högskolan i Skövde (Högskolan) ska det finnas en utbildningskommitté 

för utbildning på forskarnivå. Kommitténs ansvar och uppgifter (se nedan) 

gäller forskarutbildningsämnen som inrättats av rektor, inom områden där 

Högskolan har examenstillstånd på forskarnivå. 

Arbetet i utbildningskommittén ska ske i samverkan med chefer vid berörda 

institutioner samt med berörda lärare och handledare. Samverkan ska också 

ske med fakultetsnämnden. 

2 Ansvar och uppgifter 

I utbildningskommitténs uppdrag ingår, på delegation av fakultetsnämnden, 

följande ansvar och uppgifter: 

• inrättande av kurs 

• fastställande av kursplan 

• avveckling av kurs 

• ändring av allmän studieplan1 

• förslag till mall för individuell studieplan2 

I uppdraget ingår även att, vid begäran från fakultetsnämnden, bereda 

styrdokument och olika ärenden som är relaterade till utbildningens kvalitet. 

Innan sådana uppdrag lämnas sker en avstämning med ordföranden och vice 

ordföranden i kommittén samt vid behov med berörda prefekter. 

  

                                                        

1 Ny allmän studieplan fastställs av fakultetsnämnden 
2 Mall för individuell studieplan fastställs av dekan. 



 Uppdragsbeskrivning för utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå – dnr HS 2022/827  2 (2) 

3 Utbildningskommitténs sammansättning 

I utbildningskommittén ska följande funktioner ingå som ledamöter: 

• ämnesansvariga lärare inom utbildning på forskarnivå  

• studierektorer inom utbildning på forskarnivå  

• två doktorander 

• forskarutbildningssamordnare 

Ordförande och vice ordförande i kommittén utgörs av ämnesansvariga lärare 

och utses av fakultetsnämnden. Doktorandledamöterna utses av Studentkåren. 

Forskarutbildningssamordnaren är en funktion som finns inom avdelningen 

för utbildnings- och studentstöd. Administrativt stöd till kommittén ges av 

handläggare inom avdelningen för utbildnings- och studentstöd. 

Företrädare för eventuella forskarskolor med anknytning till utbildningen ska 

adjungeras till kommitténs möten. Vid behov kan också prefekter, avdelnings-

chefer, handledare eller andra berörda adjungeras till kommitténs möten.  

Kommitténs ledamöter är normalt föredragande för ärenden vid kommitténs 

möten. Vid behov kan andra personer kallas till mötena för att föredra 

ärenden. 

Enligt den reglering som finns i högskolelagen och ”Arbetsordning vid 

Högskolan i Skövde” ska grupper som fattar beslut som kräver en bedömning 

av ”uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen” ha en 

majoritet av personer med vetenskaplig kompetens, dvs. personer med 

doktorsexamen3. Utbildningskommittén är beslutför när minst hälften av 

ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.  

4 Dokumentet gäller från 

Dokumentet gäller ifrån 2023-01-01 och ersätter uppdragsbeskrivning från 

2020-09-09 (dnr HS 2020/730). 

 

                                                        

3 Kravet gäller utbildningskommitténs formella sammansättning av ledamöter, dvs. inte samman-

sättningen av ledamöter vid varje enskilt möte. 


