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Chefen för avdelningen för  Anvisningar  

utbildnings- och studentstöd  

 2022-12-20 Dnr HS 2022/739 

Standardtext i utbildningsplan 

1 Allmänt 

Utformning av utbildningsplaner vid Högskolan i Skövde (Högskolan) regleras 

i ”Riktlinjer för utformning av utbildningsplan”. I riktlinjerna, som fastställs 

av fakultetsnämnden, anges vilka avsnitt som ska finnas i mallen för 

utbildningsplan. Vissa avsnitt innehåller standardtexter.  

I dessa anvisningar regleras vilka standardtexter som ska finnas i en 

utbildningsplan. Flertalet av texterna automatgenereras i den mall för 

utbildningsplan som finns i KursInfo, Högskolans lokala utbildningsdatabas. 

2 Utbildningsplanens huvud 

Som framgår av riktlinjerna anges – som rubrik för utbildningsplanen – 

svensk benämning på utbildningsprogrammet och omfattning i högskolepoäng 

(hp)1. I huvudet anges också ett antal uppgifter som rör utbildningsplanens 

formalia. Den standardtext som ska finnas i huvudet framgår av riktlinjerna. 

3 Utbildningsplanens avsnitt 

3.1 Allmänt om utbildningsprogrammet 

Standardtexterna i det här avsnittet automatgenereras i mallen. Det som är 

specifikt för ett utbildningsprogram, till exempel benämning och omfattning, 

skrivs som fritext eller väljs i valmenyer och genereras sedan i 

utbildningsplanen.  

Standardtext för program som leder till en generell examen: 

Utbildningsprogrammet ges av Högskolan i Skövde och benämns … (engelsk 

benämning). Omfattningen är … högskolepoäng (hp). Programmet är på … 

(utbildningsnivå) och huvudområdet är … 

                                                        

1 I de fall utbildningsplanen gäller program inom behörighetsgivande utbildning används istället omfattning i 

förutbildningspoäng (fup). 
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Standardtext för program som enbart leder till en yrkesexamen: 

Utbildningsprogrammet ges av Högskolan i Skövde och benämns … (engelsk 

benämning). Omfattningen är … högskolepoäng (hp). Programmet är på … 

(utbildningsnivå) och inriktningen är … 

Standardtext för program som leder till både en yrkesexamen och 

en generell examen: 

Utbildningsprogrammet ges av Högskolan i Skövde och benämns … (engelsk 

benämning). Omfattningen är … högskolepoäng (hp). Programmet är på … 

(utbildningsnivå) och inriktningen/huvudområdet är … 

Standardtext för program inom behörighetsgivande utbildning: 

Utbildningsprogrammet ges av Högskolan i Skövde och benämns … (engelsk 

benämning). Omfattningen är … förutbildningspoäng (fup). Programmet är på 

förberedande nivå och innehåller kurser i ämnena …  

3.2 Behörighetskrav  

Standardtexten i det här avsnittet automatgenereras i mallen. 

Standardtext: 

Behörighetskravet gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta 

studier inom programmet måste behörighetskraven för respektive kurs vara 

uppfyllda. Kraven framgår av respektive kursplan.  

3.3 Innehåll  

Standardtexterna i det här avsnittet skrivs som fritext.  

Standardtext för program som innehåller verksamhetsförlagd 

utbildning: 

Antalet examinationstillfällen i programmets kurser är begränsat vad gäller den 

del av examinationen som omfattar verksamhetsförlagd utbildning. Om en 

student inte godkänns vid första tillfället har studenten rätt att genomföra den 

verksamhetsförlagda utbildningen ytterligare en gång. 

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i 

kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att patientsäkerheten hotas eller 

att patienternas förtroende riskerar att skadas. När VFU avbryts på detta sätt 

innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle 

är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det 

framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges 

möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på kursen. 

Standardtexten nedan används i alla utbildningsplaner innan uppräkning av 

utbildningsprogrammets kurser.   

Standardtext: 

Följande kurser ingår i programmet: 
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3.4 Allmänna mål 

I det här avsnittet återges de allmänna mål för högskoleutbildning på 

grundnivå och avancerad nivå som anges i högskolelagen. Olika alternativ 

genereras i mallen utifrån utbildningsnivå. 

Standardtext för program på grundnivå: 

Mål för utbildning på grundnivå i högskolelagen 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 

• beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att  

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,  
 

• följa kunskapsutvecklingen, och 
 

• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

Standardtext för program på avancerad nivå: 

Mål för utbildning på avancerad nivå i högskolelagen 

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter 

och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som 

gäller för utbildning på grundnivå,  

• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och 

använda kunskaper, 

• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 

frågeställningar och situation, och  

• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 

krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

 

Några allmänna mål för behörighetsgivande utbildning finns inte. För denna 

typ av utbildning ska i stället texten nedan användas. Texten skrivs som 

fritext. 

Standardtext för program inom behörighetsgivande utbildning: 

Utbildningens mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper och färdigheter 

som ger behörighet till högskoleutbildning på grundnivå. 

3.5 Utbildningsprogrammets mål  

Standardtext i det här avsnittet är de nationella examensmålen för den 

examen/de examina som utbildningsprogrammet leder till. Texten skrivs som 
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fritext. Målen anges i examensordningen (bilaga till högskoleförordningen). 

De finns också återgivna i Högskolans lokala examensordning. 

I detta avsnitt anges även lokala mål för utbildningsprogrammet och då skrivs 

nedanstående rubrik och inledning som fritext: 

Standardtext: 

Lokalt/lokala mål för programmet vid Högskolan i Skövde 

Efter avslutat program ska studenten  

• … 

Behörighetsgivande utbildning leder inte till någon examen, och det finns 

därmed inte några nationella examensmål. För denna typ av utbildning ska i 

stället texten nedan användas. Texten skrivs som fritext. 

Standardtext för program inom behörighetsgivande utbildning: 

Efter avslutat utbildningsprogram ska studenten  

• ha tillägnat sig kunskaper och färdigheter i … (de ämnen som 

programmets kurser ingår i) i sådan omfattning att det ger behörighet till 

… (vissa utbildningsprogram inom naturvetenskap och teknik) vid 

Högskolan i Skövde. 

3.6 Undervisningsspråk 

Standardtexten i det här avsnittet genereras i utbildningsplanen efter val i 

valmeny.  

Standardtext (ett alternativ väljs): 

• Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan 

förekomma. 

• Undervisningen bedrivs på engelska. 

• Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. Vissa kurser (eller 

delar av kurser) ges helt på engelska. 

3.7 Examen 

Standardtexterna i det här avsnittet automatgenereras i mallen, men 

examensbenämningen skrivs som fritext. 

Standardtext för program på grundnivå och avancerad nivå: 

Den som genomgår utbildningsprogrammets kurser med godkänt resultat 

uppfyller kraven för ... (examen).  

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan. Information om hur ansökan 

görs finns på Högskolans webbplats. 

Standardtext för program inom behörighetsgivande utbildning: 

Någon examen utfärdas inte för detta utbildningsprogram.  

Studenten kan efter sina studier beställa ett resultatintyg där avklarade kurser 

eller förutbildningspoäng vid Högskolan är sammanställda. 



 Anvisningar för standardtext i utbildningsplan – dnr HS 2022/739   5 (5) 

3.8 Ändring av utbildningsplan  

Standardtexten i det här avsnittet automatgenereras i mallen. 

Standardtext: 

Utbildningsplanen och dess kurser kan komma att ändras, inom ramen för 

utbildningsprogrammets mål. 

3.9 Studentinflytande 

Standardtexterna i det här avsnittet automatgenereras i mallen. 

Standardtext för program på grundnivå och avancerad nivå: 

Studentinflytande i utbildningsprogrammet säkerställs genom program-

uppföljning. Studenterna informeras om resultatet av uppföljningen och 

eventuella åtgärder som genomförts eller planeras, grundat på uppföljningen. 

Standardtext för program inom behörighetsgivande utbildning: 

Studentinflytande i utbildningen säkerställs genom kursvärderingar. Studenterna 

informeras om resultatet av kursvärderingarna och eventuella åtgärder som 

genomförts eller planeras, grundat på kursvärderingarna. 

3.10 Övrigt 

Standardtexterna i det här avsnittet automatgenereras i mallen. 

Standardtext för program på grundnivå och avancerad nivå: 

På Högskolans webbplats finns ytterligare information om 

utbildningsprogrammet samt nationella och lokala styrdokument för 

högskoleutbildning. 

Standardtext för program inom behörighetsgivande utbildning: 

På Högskolans webbplats finns ytterligare information om 

utbildningsprogrammet samt nationella och lokala styrdokument för 

högskoleutbildning. Programmet bedrivs enligt förordning om 

behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. 

4 Dokumentet gäller ifrån 

Dokumentet gäller ifrån 2022-12-20. Implementering av anvisningarna sker i 

samband med övergång till ny version (2.0) av KursInfo våren 2023. 

 

 


