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Handläggningsordning för kursklassificering 

När ett huvudområde inrättas får det en basklassificering vilken utgörs av ett utbildningsområde 
eller en kombination av flera. I det senare fallet görs fördelningen i multipler av 10 procent och fler 
än två utbildningsområden per kurs bör inte förekomma annat än i undantagsfall. Aktuella 
utbildningsområden anges i regleringsbrevet. Regleringsbrevets anvisningar avseende 
klassificering ska följas, se bilaga 1.  
 
Klassificering av huvudområde 
Basklassificering av ett huvudområde bestäms vid dess inrättande.  
(Redan inrättade huvudområden vid UmU finns här: 
http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/huvudomraden/ )  
 
Klassificering och omklassificering av kurs med huvudområde 
Varje enskild kurs klassificeras till utbildningsområde utifrån sitt ämnesinnehåll. Det innebär att 
avsteg från basklassificering kan göras för enskilda kurser inom ett huvudområde. Det ska i sådana 
fall framgå av kursplanen och de förväntade studieresultat som där anges, varför en annan 
klassificering är motiverad. 
 
I de fall en nyinrättad kurs har kursmål (FSR) närliggande en redan inrättad kurs som tidigare 
givits en klassificering som avviker från huvudområdets basklassificering, kan också den 
nyinrättade kursen ges denna klassificering. Om en revidering av befintlig kurs medför att det kan 
vara motiverat med en annan klassificering än den gällande, kan en omklassificering beslutas. 
Även här kan principen om närliggande kursmål (FSR) i en redan inrättad kurs tillämpas. I övriga 
fall gäller att klassificering av kurs föreslås av fakultet/Lärarhögskolan och bereds av KR inför 
beslut av vicerektor. 
 
Klassificering och omklassificering av kurs utan huvudområde 
För nya kurser ska huvudområde i normalfallet anges (huvudregel). I de fall det inte är tillämpligt 
anges ”övrigt ämne”. Även för kurser inom ”övrigt ämne” kan principen om närliggande kursmål 
(FSR) i redan inrättad kurs tillämpas. I övriga fall gäller att klassificering av kurs föreslås av 
fakultet/Lärarhögskolan och bereds av Kursklassificeringsrådet (KR) inför beslut av vicerektor. 
 
Ansvar och befogenheter 

- Basklassificering av nytt huvudområde föreslås av fakultet/Lärarhögskolan (LH) och 
bereds av kursklassificeringsrådet inför beslut av vicerektor. Fakultets/LH ansvarar för att 
samråd har skett med företrädare för aktuella utbildningsområden.  

- Respektive fakultet/LH ansvarar för klassificering av kurser inom huvudområde med 
redan gällande basklassificering. 

- Respektive fakultet/LH ansvarar för klassificering av ny kurs vars kursmål (FSR) är 
närliggande redan inrättad kurs. 

- Om en ny kurs av ansvarig fakultet/LH föreslås få en klassificering som avviker från 
basklassificering och där närliggande kurs saknas, bereds ärendet av 
kursklassificeringsrådet inför beslut av vicerektor. Fakultet/LH ansvarar i förekommande 
fall för att samråd har skett med företrädare för aktuella utbildningsområden. 

- Förslag på omklassificering av kurs och där närliggande kurs saknas, bereds av 
kursklassificeringsrådet inför beslut av vicerektor. Fakultets/LH ansvarar i förekommande 
fall för att samråd har skett med företrädare för aktuella utbildningsområden. Om 
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förslaget på omklassificering innebär att man återgår till basklassificering, hanteras 
ärendet av respektive fakultet/LH.  

 
Kursklassificeringsråd 
Rektor delegerar till vicerektor med ansvar för utbildning att fatta beslut avseende klassificering 
där fakultets/LH inte har mandat att fatta beslut. Rådet bereder och är rådgivande till vicerektor 
inför beslut.  
 
Sammansättning av ledamöter i kursklassificeringsrådet: 

- Vicerektor med ansvar för utbildning 
- En representant från varje fakultet/LH, utsedd av dekan/rektor vid LH 
- En pedagogisk sakkunnig utsedd av UPL 
- En handläggare/sekreterare 
- En studentrepresentant 

Ytterligare personer kan adjungeras vid behov. 
 
Ansökan om klassificering eller omklassificering 
Fakulteten/LH ansvarar för att utarbeta rutiner för handläggningen av klassificeringsärenden i 
överensstämmelse med vad som anges ovan under Ansvar och befogenheter. 
 
När det gäller klassificeringsärende som ska beredas av kursklassificeringsrådet gäller följande: 
 

1. Fakultet/LH ansvarar för framtagande av underlag. Underlaget till ansökan ska omfatta 
kursplan, en skriftlig motivering samt förslag till kursklassificering 

2. I de fall en ansökan innebär (1) förslag på klassificering av nytt huvudområde, (2) ny kurs 
utanför huvudområdets basklassificering eller (3) omklassificering av kurs, helt eller 
delvis, till huvudområde utanför basklassificering, åvilar det fakulteten att i 
förekommande fall samråda med företrädare för aktuella utbildningsområden. 

3. Kursklassificeringsrådet avger ett förslag till beslut efter att ärendet föredragits av ansvarig 
fakultet. 

4. Vicerektor beslutar i ärendet. 
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Nytt huvudområde 
 
Förslag om nytt huvudområde 
inkl. förslag på basklassificering  

Alltid  
Bereds av KR inför rektorsbeslut 

 
 
Ny kurs 
 
Inom basklassificerat 
huvudområde 

Ja 
 

 
Beslutas av fakultet/LH 

 
          Nej  
 
 

  

Finns närliggande kurs inrättad? 
 

Ja 
 

 
Beslutas av fakultet/LH 

 
          Nej  
 
 

  

Ärdendet bereds av KR inför 
vicerektorsbeslut  

  

 
 
Reviderad kurs som föreslås få ny klassificering 
 
Finns närliggande kurs inrättad? 
 

Ja 
 

 
Beslutas av fakultet/LH 

 
          Nej  
 
 

  

Ärdendet bereds av KR inför 
vicerektorsbeslut 

  

 


