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Anvisningar för utbildningsprogram och huvudområden samt tillstånd 
att utfärda examen vid Malmö högskola 
 
Dessa anvisningar gäller för ansökningar som lämnas under 2012. Programförslag och ansökan ställs till 
Rektor från dekan/områdeschef och skickas digitalt i pdf-format (i ett, sammanhållet dokument) samt 
med vanlig post till utbildningshandläggaren på Rektors kansli. 
 
De kvalitetskriterier som används i bedömningen av inkomna ansökningar finns i bilaga 1. Anvisningar 
och kvalitetskriterier utvärderas av Utbildningsberedningen årligen och fastställs i beslut av Rektor inför 
varje ny ansökningsomgång. 
 
Om ansökan endast avser nytt huvudområde, ny examen eller ny inriktning kontaktas 
kvalitetskoordinatorn vid Rektors kansli för särskilda anvisningar för ansökan. 
 

Arbetsgång och tidplan 

Beslut om nytt utbildningsprogram 

Rektor fattar beslut om nya utbildningsprogram. Ansökan görs i två steg enligt följande: 
 
Steg 1: Ett programförslag lämnas av fakultetens dekanus/områdeschef till Rektor senast den 15 februari 
för utbildningsprogram som planeras att starta höstterminen nästkommande år. I dessa anvisningar 
framgår vilken information som ska ingå i programförslaget. 
 
Dekanus/områdeschef ska i samband med att programförslaget lämnas in till Rektor redogöra för det 
ekonomiska utrymmet för att inrätta nya program. Ett beslut om nytt program ger inte automatiskt nya 
resurser till fakulteten/området och därför ska fakulteten/området visa hur man avser rymma det nya 
programmet inom gällande ekonomiska ramarna. 
 
Programförslaget granskas och bereds i Programberedningen utifrån gällande anvisningar och 
kvalitetskriterier. Programberedningen lämnar sin bedömning i ett yttrande till Utbildningsberedningen. 
Till detta yttrande lägger Utbildningsberedningens sin bedömning av inkomna programförslag i relation 
till högskolans totala utbildningsutbud och lämnar ärendet till Rektor för beslut. Rektor beslutar senast 
den15 mars om rekommendationer till fakulteten/området angående det fortsatta arbetet med ansökan. 
 
Steg 2: En fullständig ansökan, i enlighet med dessa anvisningar, lämnas till Rektor senast den 3 
september efter beslut av fakultets-/områdesstyrelsen. Programberedningen granskar ansökan i 
förhållande till fastställda kvalitetskriterier (se bilaga 1) och bjuder in till en hearing för eventuella 
kompletteringar och förtydliganden av ansökan. Därefter lämnar Programberedningen sitt yttrande, med 
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förslag till beslut för respektive ansökan, till Utbildningsberedningen. Utbildningsberedningen granskar 
processen och lämnar vidare ärendet till Rektor för beslut. Rektor fattar beslut om beviljande eller avslag 
av inkomna ansökningar innan november månads utgång.  
 

Beslut om ändringar i utbildningsprogram 

Mindre ändringar i utbildningsplaner beslutas på fakultets/områdesnivå. I följande fall ska dock en 
ansökan om ändring skickas till Rektor/prorektor (se nedan): 
 

Förändringar av programmets innehåll 
Om ändringarna är omfattande och innebär att programmets ursprungliga innehåll 
förändras så att den omvärldsanalys som låg till grund för inrättandet inte längre är aktuell 
ska en ansökan om ändringarna skickas till Rektor. Av ansökan ska det tydligt framgå 
vilka delar av utbildningen som är förändrade och/eller nya och varje förändring ska följas 
av en tydlig motivering. 
 
Nya inriktningar – på program och/eller examen 
Nya inriktningar på programmet och/eller den examen som utfärdas efter avslutat program 
ska ansökas om hos Rektor. 
 
Nytt namn på program 
Byte av namn på utbildningsprogram ska ansökas om hos prorektor. 
 
Behörighet  
Särskild behörighet för tillträde till utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och 
som inte leder till yrkesexamina fastställs av Rektor efter förslag från fakultets-
/områdesstyrelse (se Antagningsordningen). 

 
Ansökan om ändring i utbildningsprogram på någon av ovanstående punkter kan ställas till Rektor 
kontinuerligt under året. Beslut fattas inom fyra veckor från det att en komplett ansökan har inkommit. 
 

Beslut om avveckling av utbildningsprogram 

Beslut om avveckling av utbildningsprogram fattas av Rektor efter yttrande från Utbildningsberedningen. 
Förslag till avveckling av utbildningsprogram ställs till Rektor snarast efter beslut av fakultets-
/områdesstyrelse. Med hänsyn till tjänstefördelning och visstidsanställningar ska anhållan skickas senast 
den 31 maj respektive 30 november för avveckling av program för nästföljande termin. 
 

Beslut om nytt huvudområde 

För beslut om  nytt huvudområde krävs minst två disputerade lärare inom området. 
 
Om ansökan om ett nytt huvudområde sker i samband med ansökan om ett nytt utbildningsprogram så 
följs den process som beskrivs ovan. Ansökan ställs till Rektor efter beslut av fakultets-/områdesstyrelsen. 
Rektor fattar beslut om nytt huvudområde. 
 
Om ett huvudområde ska beslutas utan att ett nytt program införs kan ansökan skickas in när som helst 
under året och dessa ansökningar handläggs och beslutas kontinuerligt. 

 

Beslut om tillstånd att utfärda examen 
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Ansökan om tillstånd att utfärda examen lämnas i samband med ansökan om nytt utbildningsprogram (se 
ovan). Om fristående kurser utgör underlaget för ansökan, eller om ansökan gäller examen för ett redan 
beslutat program och huvudområde, kan den dock lämnas in när som helst under året. Ärendet bereds då i 
Utbildningsberedningen som lämnar ett yttrande till Rektor. 
 
Malmö högskola har generellt tillstånd att utfärda kandidat - och magisterexamen. Högskolan har också 
tillstånd att utfärda masterexamina inom de forskningsområden där högskolan har erhållit tillstånd från 
Högskoleverket att utfärda forskarexamina. Efter ansökan fattar Rektor beslut om dessa examina. 
 
OBS! För ansökan om rätt att utfärda masterexamen som ska bedömas av Högskoleverket gäller andra 
anvisningar (se nedan). 
 
Tillstånd att utfärda masterexamen inom övriga områden kan erhållas efter ansökan till Högskoleverket. 
Handläggningsgången på högskolan för dessa ansökningar är samma som vid övriga utbildningsprogram 
(se ovan) men även Högskoleverkets tidplan och anvisningar måste följas. 
 
Ett programförslag ska lämnas in senast den 15 februari och en fullständig ansökan enligt 
Högskoleverkets anvisningar (se www.hsv.se) skickas in senast den 3 september till Rektor. Ärendet 
bereds i Programberedningen som lämnar sin bedömning till Utbildningsberedningen. 
Utbildningsberedningen lämnar ett yttrande till Rektor och ansökan skickas för prövning till 
Högskoleverket senast den 15 oktober för program och Högskoleverket fattar beslut senast i juli året efter 
att ansökan har inkommit. Programmet kan därefter starta tidigast följande vårtermin. 
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Ansökan om utbildningsprogram, huvudområde och/eller tillstånd att utfärda 
examen 
Samtidigt med ansökan om nytt utbildningsprogram ska ansökan göras om tillstånd att utfärda examen 
inom det aktuella huvudområdet, om inte examenstillstånd finns enligt tidigare beslut. 
 

Steg 1 - Programförslag: 

Bilaga: 

En redogörelse från Dekanus/områdeschef för det ekonomiska utrymmet för att bedriva det sökta 
programmet bifogas programförslaget. Ett beslut om nytt program ger inte automatiskt nya resurser till 
fakulteten/området och därför ska fakulteten/området visa hur man avser rymma det nya programmet 
inom gällande ekonomiska ramarna. 
 

Programförslagets innehåll 

1. Inledning 

Ange vad förslaget avser: 
• Nytt utbildningsprogram 
• Nytt huvudområde 
• Tillstånd att utfärda examen 

 
Ange: 

• utbildningens namn på svenska och engelska 
• utbildningens huvudområde 
• den examen som programmet ska leda till med svensk och engelsk examensbenämning 
• när programmet avses anordnas första gången 

 
2. Programmets innehåll 

• Beskriv programmets innehåll i en fylligare text. 
 

3. Huvudområde för examen 

• Beskriv innehållet i huvudområdet för den examen som ska utfärdas. 
• Om det finns nära angränsande huvudområden vid Malmö högskola – beskriv hur 

huvudområdet förhåller sig till dessa. 
• Ange om det finns program och/eller fristående kurser idag vid högskolan som ger examen 

inom detta huvudområde. Beskriv i så fall hur det nya programmet förhåller sig till redan 
befintlig utbildning. 

 
4. Omvärldsanalys och motivering 

• Redogör för motivet till det nya programmet. 
• Redogör för hur programmet knyter an till högskolans vision och strategi. 
• Gör en analys av arbetsmarknadens nutida och framtida behov av personer med den 

kompetens utbildningen syftar till att utveckla. Ange vilka källor som ligger till grund för 
analysen. 



   
 

 

5 

• Redogör för på vilket sätt utbildningen kopplas till den framtida arbetsmarknaden. Ange vilka 
kontakter som tagits med företrädare för den tänkta arbetsmarknaden. 

• Beskriv det interna samarbetet mellan institutioner och fakulteter i framtagande och 
genomförande av utbildningen. 

• Beskriv utbildningens målgrupp av presumtiva studenter. 
• Ange om, och i så fall hur, utbildningen konkurrerar med andra lärosätens utbildningar med 

liknande innehåll och mål. 
5. Forskningsbas  

• Beskriv forskningsbasen för utbildningen 
• Redogör för den forskning som knyter an till utbildningens innehåll och som bedrivs vid 

Malmö högskola. Ange om forskningen bedrivs av lärare som är tänkta att undervisa inom 
utbildningen. 
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Steg 2 – En fullständig ansökan 
En fullständig ansökan skickas in av fakultets-/områdesstyrelsen till Rektor senast den 1 september. Den 
fullständiga ansökan behandlas dock endast om ett programförslag inkommit till Rektor senast den 15 
februari. 

Bilagor 

Till ansökan bifogas: 
• Utbildningsplan föreslagen av fakultets-/områdesstyrelse 
• Fastställda kursplaner för programmets första år och preliminära kursplaner för övriga kurser 

i programmet 
• En beskrivande text om utbildningen till webbkatalogen och en text till den tryckta katalogen 

 

Ansökans innehåll 

Vissa punkter i ansökan är samma som i programförslaget som har lämnats in tidigare. Eftersom 
komplettering och förändringar kan göras på samtliga punkter upprepas rubrikerna i den kompletta 
ansökan. 
 
1. Inledning 

Ange vad ansökan avser: 
• Nytt utbildningsprogram 
• Nytt huvudområde 
• Tillstånd att utfärda examen 

 
Ange: 

• Utbildningens namn på svenska och engelska 
• Utbildningens huvudområde på svenska och engelska 
• Den examen som programmet ska leda till med svensk och engelsk examensbenämning 
• När programmet avses anordnas första gången 

 
2. Programmets innehåll 

• Beskriv programmets innehåll i en fylligare text som komplement till utbildningsplan och 
kursplaner. 
 

3. Huvudområde för examen 

• Beskriv huvudområdets innehåll. 
• Om det finns nära angränsande huvudområden vid Malmö högskola – beskriv hur 

huvudområdet förhåller sig till dessa. 
• Ange om det finns program och/eller fristående kurser idag vid högskolan som ger examen 

inom detta huvudområde. Beskriv i så fall hur det nya programmet förhåller sig till redan 
befintlig utbildning. 

• Beskriv progressionen inom huvudområdet för varje examensnivå och ange vilka kurser som 
ingår i huvudområdet och fördjupningsnivå för respektive kurs. 

 
4.  Omvärldsanalys och motivering 

• Redogör för motivet till det nya programmet. 
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• Redogör för hur programmet knyter an till högskolans vision och strategi. 
• Gör en analys av arbetsmarknadens nutida och framtida behov av personer med den 

kompetens utbildningen syftar till att utveckla. Ange vilka källor som ligger till grund för 
analysen. 

• Redogör för på vilket sätt utbildningen kopplas till den framtida arbetsmarknaden. Ange vilka 
kontakter som tagits med företrädare för den tänkta arbetsmarknaden. 

• Beskriv det interna samarbetet mellan institutioner och fakulteter i framtagande och 
genomförande av utbildningen. 

• Beskriv utbildningens målgrupp av presumtiva studenter och redogör för ansökningstalen för 
liknande utbildningar internt och externt. Gör utifrån detta en prognos för 
rekryteringssituationen för det aktuella programmet. Beskriv planerade informations- och 
marknadsföringsinsatser mot presumtiva studenter. 

• Ange om, och i så fall hur, utbildningen konkurrerar med andra lärosätens utbildningar med 
liknande innehåll och mål. 

 
5. Säkring av examensmålen 

• Utbildningsplanen ska ange en tydlig struktur för p och innehålla lärandemål i enlighet med 
relevant examensbeskrivning i Högskoleförordningen. Det ska framgå av kursplanerna hur 
utbildningen leder mot examensmålen i progression.  
 
I ansökan ska två målmatriser ingå: 
− Målmatris 1: visar hur utbildningsplanens lärandemål täcker de mål som finns för den 

aktuella examen i högskoleförordningens examensbeskrivning. 
− Målmatris 2: visar hur kursplanernas lärandemål täcker lärandemålen i 

utbildningsplanen. 
 
Exempel på målmatris 1: 
 

Lärandemål i utbildningsplanen Mål 1 i HF Mål 2 i HF Mål 3 i HF Mål 4 i HF 

Lärandemål 1 X    

Lärandemål 2   X  

Lärandemål 3  X   

 
Exempel på målmatris 2: 
 

Lärandemål i kursplanerna Lärandemål 1 i 
utbildningsplanen 

Lärandemål 2 i 
utbildningsplanen 

Lärandemål 3 i 
utbildningsplanen 

Lärandemål 4 i 
utbildningsplanen 

Lärandemål 1, Kurs ABC  X   

Lärandemål 2, Kurs ABC   X  

Lärandemål 3, Kurs ABC  X   

Lärandemål 1, Kurs DEF   X  

 



   
 

 

8 

 
6. Alternativ vid vidare studier 

• Beskriv vilka alternativ som finns, inom högskolan och på andra lärosäten, för de studenter 
som vill gå vidare till studier på en högre nivå efter avslutad utbildning. 

• Om utbildningen är på avancerad nivå, beskriv vilka alternativ som finns för studier på 
forskarutbildningsnivå, inom högskolan och på andra lärosäten. 
 

7. Lärarkompetens och lärarkapacitet 

• Redogör för den lärarkompetens och lärarkapacitet som finns tillgänglig för utbildningen. 
Beskriv lärarnas vetenskapliga och pedagogiska kompetens. I de fall där det är relevant 
beskrivs även den konstnärliga kompetensen. 

• Beskriv hur dessa lärare ges reella möjligheter till kompetensutveckling och forskning. 
• Ange vilket samarbete som finns med andra institutioner och vilka lärarresurser som kommer 

att hämtas från andra institutioner inom Malmö högskola eller från extern part. 
• Redogör för eventuella behov av nyrekrytering. 

 
8. Forskningsbas och forskningsanknytning 

• Beskriv forskningsbasen för utbildningen 
• Redogör för den forskning som knyter an till utbildningens innehåll och som bedrivs vid 

Malmö högskola. Ange också om denna forskning bedrivs av lärare som är tänkta att 
undervisa på programmet. 

• Beskriv hur programmets innehåll och utformning säkerställer forskningsanknytning och 
progression i lärandet. 

 
9. Internationalisering 

• Beskriv hur programmets utformning ger utrymme för utbytesstudier och vilka reella 
möjligheter som finns till internationellt studentutbyte och lärarutbyte. 

• Beskriv på vilket sätt utbildningen är internationellt gångbar 
• Redogör för övrigt samarbete med lärosäten utanför Sverige. 

 
10. Samverkan 

• Beskriv hur avnämare till utbildningen har deltagit i arbetet med att formulera utbildningens 
innehåll och utformning. 

• Beskriv på vilka sätt studenterna under utbildningstiden kommer att interagera med relevanta 
representanter för arbetsmarknaden. 

• Beskriv formerna för samverkan med avnämare när det gäller programmets utveckling och 
framtida inriktning. 
 

11. Lärandemiljö/infrastruktur 

• Beskriv programmets behov av litteratur- och informationsförsörjning. Ange om utbudet av 
biblioteksresurser behöver kompletteras.  

• Redogör för utbildningens infrastruktur – tillgång till ändamålsenliga lokaler, tekniska 
resurser och annan nödvändig utrustning. Ange om kompletteringar krävs inom något 
område. 

• Redogör för vilka resurser som finns för programadministration och studievägledning. 
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Avveckling av utbildningsprogram, huvudområde och/eller examen 
Beslutet kan gälla ett utbildningsprogram, ett huvudområde eller en examen. Ange i förslaget till Rektor 
vad som avses. 

 
1. Grunder för avveckling 

I förslaget till Rektor om avveckling av program ska en motivering göras som utgår från ett eller flera av 
nedanstående förhållanden: 
 

• Profilering 
Malmö högskolas profil har förändrats så att programmet inte längre bedöms ligga i linje med 
högskolans profil. 

 
• Kvalitet 

Extern och/eller intern kvalitetsgranskning har visat på otillfredsställande kvalitet. 
 
• Få sökanden/studenter 

Antalet sökande per plats har över tid underskridit uppsatta mål. 
 
• Förändringar i efterfrågan på arbetsmarknaden 

Examinerade studenter har inte fått anställning efter genomförd utbildning i tillräcklig 
omfattning. 

 
• Brist på resurser 

Utbildningen bär inte sina kostnader. 
 
• Brist på lärarkompetens 

Andelen tillsvidareanställda forskarutbildade lärare är för låg på utbildningen. 
 

2. Hantering av avvecklingen 

I förslaget ska en beskrivning av hur avvecklingen ska genomföras ingå. Beskrivningen ska innehålla 
följande: 
 

• Datum för sista kurstillfälle för de kurser som ingår i programmet/huvudområdet. 

• En plan för hur kurserna inom programmet/huvudområdet ska hanteras. 

• En plan för hur studenter ska kunna fullfölja programmet/program där huvudområdet ingår. 

• En plan för information till alla studenter vid Malmö högskola som berörs av förändringen. 

• Datum från vilket Malmö högskola inte längre ska utfärda examina i huvudområdet. 
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Bilaga 1: 

Kvalitetskriterier för utbildningsprogram samt prövning av examenstillstånd vid 
Malmö högskola 

 
Ansökan om nytt utbildningsprogram och/eller erhållande av examenstillstånd bedöms utifrån 
nedanstående kvalitetskriterier. 
 
Programmet (om ansökan gäller nytt utbildningsprogram): 

• Programmets innehåll, omfattning och avgränsning är rimlig och ändamålsenlig. Det är 
tydligt avgränsat i förhållande till närliggande program och det kompletterar övriga program 
vid MAH och ligger väl i linje med högskolans vision och strategi. 

• Programmet utbildar personer med kompetens som är efterfrågad av samhället. 
• Tillgängligt utbud (regionalt/nationellt) av liknande utbildningar bedöms inte vara ett hinder 

för det aktuella programmet. 
• Rekrytering av studenter bedöms inte vara ett hinder för det aktuella programmet. 

 
Huvudområdet 

Om ansökan gäller ett nytt huvudområde: 
• Områdets omfattning och avgränsning är rimlig och ändamålsenlig. Det är tydligt avgränsat i 

förhållande till närliggande områden, det kompletterar övriga huvudområden vid MAH och 
ligger väl i linje med högskolans vision och strategi. 
 

Om ansökan gäller program med examen inom befintligt huvudområde: 
• Den sökta utbildningens innehåll och mål motsvarar väl den definition och de avgränsningar 

som finns för det aktuella huvudområdet. 
 
Utbildningens utformning 

• Utbildningen är utformad enligt högskolelagen och de specifika krav i examensordningen 
som är tillämpliga (bilaga 2 till högskoleförordningen). Det innebär att utbildningens 
behörighetskrav, innehåll och utformning kommer att ge studenterna goda förutsättningar att 
nå examensmålen. 

• Kursplanerna innehåller lärandemål som utarbetats i enlighet med examensordningen. Av 
kursplanerna framgår hur arbetsformer och examination är kopplade till lärandemålen och hur 
den individuella bedömningen av studenternas prestationer säkerställs. 

• Lärandemål, undervisning, kurslitteratur och examination säkrar forskningsanknytning och 
progression. 

• Samverkan med det omgivande samhället bidrar till att studenterna ges förutsättningar för 
yrkesverksamhet i enlighet med målen i examensordningen och högskolelagen. 

• Utbildningens examen är gångbar för studenter som önskar studera vidare på en högre 
akademisk nivå. 

• Utbildningens innehåll och uppläggning bidar till att göra den internationellt gångbar. 
 

Lärarkompetens och lärarkapacitet 

• Tillgången på lärare präglas av stabilitet och varaktighet. 
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• Antalet lärare och planerad tjänstgöring inom utbildningen står i proportion till utbildningens 
beräknade innehåll och omfattning. 

• Lärarna har vetenskaplig, pedagogisk (t ex genom högskolepedagogisk utbildning) och annan 
nödvändig kompetens för undervisning, handledning och examination. 

• Lärarna har reella möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning. 
 
Infrastruktur 

• Studenterna kommer att ha god tillgång till litteratur, tekniska resurser, lämpliga lokaler och 
annan nödvändig utrustning. 

• Tillräckliga resurser för utbildningsadministration och studievägledning finns. 
 


