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Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 
utbildningsprogram på grundläggande nivå – 
handläggningsordning 

Bakgrund 

Fakultetsnämnden har tidigare fattat beslut om programrådens sammansättning och uppgifter (Dnr 
502-1141-12). Där anges att en av uppgifterna är att årligen upprätta verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan i enlighet med direktiv från fakultetsnämnden. I denna handläggningsordning 
preciseras vad verksamhetsberättelse (VB) och verksamhetsplan (VP) ska innehålla och hur de ska 
upprättas.  

Handläggningsordning 

- Programråden ska årligen upprätta en integrerad VB och VP. 

- Programrådens VB/VP är i normalfallet fristående från värdinstitutionens VB/VP. Grundprincipen 
är att den följer läsårsindelningen. Program som avslutas med vårtermin lämnar in VB/VP senast 31 
oktober. Program som avslutas med hösttermin lämnar in VB/VP senast 30 april. 

- VB/VP’n ska vara kortfattad och ha följande innehåll: 

- Beskrivning av programmet: dess idé, programspecifika förutsättningar, innehåll och upplägg, 
ingående huvudområden, medverkande institutioner, programrådssammansättning och annat 
som bedöms vara av intresse för ge en bra beskrivning av programmet. 

- Nyckeltal: antal nybörjarstudenter som registrerats på programmet, könsfördelning samt 
förstahandssökande per plats (se mall). Därtill anges antalet studenter som fullföljt programmet i 
enlighet med utbildningsplanen, per den 30 september för program som avslutas med vårtermin, 
30 mars för program som avslutas med hösttermin.1 Siffrorna anges för de två senaste åren (se 
mall). Nyckeltalen bör kommenteras om man finner anledning därtill. 

- Säkring av examensmål: kommenteras (matris med ingående kurser och kopplingen till 
examensmål biläggs, utgå från fakultetens mall www.xxx.yyy.zzz) 

- Förändringar och utveckling: redogörelse för viktiga händelser under det gångna läsåret 

- Programutvärdering: samlad bedömning av vad utvärderingen visat – styrkor, svagheter, samt 
förslag på åtgärder och förändringar som den samlade bedömningen visade 

                                                             

1 För VB/VP 2014 innebär det exempelvis att för ett kandidatprogram med start hösttermin, redovisas 
genomströmningen för de studenter som antogs ht 2010 och ht 2011, eftersom deras program sträcker 
sig t.o.m. vt 2013 respektive vt 2014.  
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- Planerade förändringar och utveckling (VP): aktiviteter, satsningar kommande läsår 

 
Kontaktperson 
 
Utbildningsledare Nils Eriksson, Kansliet för samhällsvetenskap, nils.eriksson@umu.se 
786 6310 
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VB/VP för utbildningsprogram: mall för nyckeltal 

Nyckeltal antagning1 

Programstart: Innevarande år Föregående år 

Antal nybörjarplatser (enl budget)   

Antal förstahandssökande   

Antal förstahandssökande per plats   

Antal antagna (inkl ev reserver)   

Antal registrerade nybörjar- 
studenter (efter 3 veckor): 

Totalt: 
Män: 
Kvinnor: 

  

 

Nyckeltal genomströmning 

Examen: Innevarande år  Föregående år  

Antal registrerade nybörjar- 
studenter (efter 3 veckor)2 

Totalt: 
Män: 
Kvinnor:   

  

Antal som fullföljt programmet 

(30 sep resp. 30 mars) 3 

Totalt: 
Män: 
Kvinnor:   

  

Genomströmning (%) Totalt: 
Män: 
Kvinnor:   

  

 

                                                             

1 Här anges siffrorna för innevarande samt föregående år. 
2 Här anges antalet nybörjarstudenter i den kull som skulle kunna ta ut examen i fall de fullföljt 
utbildningsprogrammet i enlighet med den utbildningsplan de antogs till, d.v.s. att för ett treårigt 
program antalet studenter som registrerades för tre år sedan. 
3 Här anges antal studenter som fullföljt utbildningsprogrammet i enlighet med den utbildningsplan 
de antogs till, oavsett om de tagit ut examen eller ej, 
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Nationella examensmål och förväntade studieresultat inom utbildningsprogram vid 
samhällsvetenskapliga fakulteten 

Enligt rektors beslut om Modell för säkring av nationella examensmål vid Umeå universitet (dnr xx-yy-zz) ska det för varje examen finnas en matris 
som visar hur de nationella examensmålen är tänkta att uppnås genom de kurser som ingår/kan ingå i respektive examen. Ansvaret för hur detta mer 
exakt utformas, åvilar respektive fakultet. 

För fakultetens utbildningsprogram på grundläggande nivå gäller att programråden ansvarar för att en matris upprättas och att det där framgår hur de 
nationella målen täcks in för den/de examen/examina programmet leder till. Nedan följer den mall som ska ligga till grund för programmatrisen. I 
mallen nedan exemplifieras de examensmål som gäller för en generell examen på kandidatnivå. 
 
Matrisen ska innehålla de nationella examensmålen på ena axeln och kurser på andra axeln. Fakultetens program ser olika ut när det gäller vad som är 
obligatoriska respektive valbara kurser, samt utrymmet för fria kurser. Samtliga obligatoriska kurser ska ingå. Programrådet avgör därtill vilka valbara 
kurser som ska redovisas i matrisen.1 Redovisningen ska täcka in samtliga nationella mål. Möjlighet finns alltid att göra förtydliganden i kommentaren 
till mallen. I respektive ruta ska framgå med vilket/vilka FSR målet är tänkt att uppnås. FSR’en numreras utifrån aktuell kursplan. Matrisen uppdateras 
årligen och biläggs VB/VP. Den ska därtill läggas ut på fakultetens hemsida www.xxx.yyy.zzz . 
  

                                                             

1 Om behov föreligger kan man även inkludera fria kurser. 
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Nationella examensmål för generell kandidatexamen: 

Examensmål 1: visa kunskap och förståelse inom det huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, 
kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella 
forskningsfrågor 

Examensmål 2: visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera 
företeelser, frågeställningar och situationer 

Examensmål 3: visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 

Examensmål 4: visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper  

Examensmål 5: visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser 

Examensmål 6: visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga 
och etiska aspekter 

Examensmål 7: visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används  

Examensmål 8: visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens 
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Nationella examensmål för: _________________________________________________________________________________ 

 Kunskap och 
förståelse 

Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Examensmål 1  Examensmål 2  Examensmål 3  Examensmål 4  Examensmål 5  Examensmål 6  Examensmål 7  Examensmål 8 

Kurs 1 

Kursnamn 

Kurskod 

FSR 1      FSR 2         

Kurs 2 

Kursnamn 

Kurskod 

  FSR 3      FSR 1,2       

Kurs 3 

Kursnamn 

Kurskod 

    FSR 5           

Kurs 4 

Kursnamn 

Kurskod 

FSR 2,3          FSR 2    FSR 2 

osv                 
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