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Regler för klassificering av kurser till utbildningsområde  

 
Bakgrund och motivering 
Rektor beslutade i november 2012 att fastställa regler för klassificering av kurser inom utbildningsområde 
(UmU 500-2913-12). I regleringsbrev år 2013 har utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning 
lagts till och text avseende utbildningsområdet Övrigt har justerats. Regeringens uppdrag till 
Universitetskanslerämbetet (f.d. Högskoleverket) avseende klassificering av kurser medför att 
universitetet behöver förändra reglerna för klassificering av kurser.  

Reglerna ersätter tidigare beslutade regler (Dnr: UmU 500-2913-12) 
 
Regler för klassificering av kurser till utbildningsområde 
Huvudprincipen för klassificering av kurser till utbildningsområde vid Umeå universitet är att kurs 
klassificeras till det utbildningsområde som kursgivande institution tillhör, vilket betyder att 
fakultetstillhörighet i normalfallet styr ersättningsnivån. Regleringsbrevet anvisningar ska alltid 
tillämpas, bl.a. i de fall önskan finns att klassificera en kurs till ett annat utbildningsområde . Om möjligt 
ska likartade kurser vid olika fakulteter klassificeras på samma sätt.  

1. Beslut om klassificering av kurser tas av Kursklassificeringskommittén i de fall kurs ska 
klassificeras utanför fakultetens eget utbildningsområde. Se nedan för respektive fakultets eget 
utbildningsområde: 
 
- Humanistisk fakultet: Utbildningsområde humaniora 
- Samhällsvetenskaplig fakultet: Utbildningsområde samhällsvetenskap och juridik 
- Medicinsk fakultet: Utbildningsområde vård, odontologi och medicin 
- Teknisk-naturvetenskaplig fakultet: Utbildningsområde naturvetenskap och teknik   

2. Kursklassificeringskommittén utses av rektor med följande sammansättning: Den i 
universitetsledningen med huvudansvar för utbildning (ordförande), tre (3) representanter från 
universitetsgemensam nivå (varav en av dessa svarar för sekreterarskap). Studentkårerna utser 
gemensamt en (1) representant i kommittén och utser sin kandidat årligen. Mandatperioden är tre 
år för övriga ledamöter.  

3. Skriftlig framställning enligt framtagen ansökningsblankett om kursklassificering samt kursplan 
lämnas av berörd fakultetsnämnd/motsvarande till Kursklassificeringskommittén. 

4. Normalt föredras ärende av representant för berörd fakultet samt institution (kanslichef, 
utbildningsledare, prefekt, studierektor). 

5. Förändring i klassificering av kurs påverkar inte den resursram som en fakultet tilldelats av 
universitetsstyrelsen.  

6. Underlag för beslut i Kursklassificeringskommittén är främst utbildningens innehåll och 
uppläggning utifrån presenterade kursplaner. 

7. Vid klassificering av kurs tas hänsyn till: 
a. Regler från regering eller riksdag som anges i regleringsbrev/motsvarande. 

a.1 Utbildningsområdet Undervisning avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet 
och den utbildningsvetenskapliga kärnan. 
a.2 Utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning avser verksamhetsförlagd utbildning 
inom lärar- och förskollärarutbildningar.  
a.3 Utbildningsområdet Övrigt avser journalist- och bibliotekarieutbildningar och kurser inom 
praktisk-estetiska ämnen inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, 
förskollärarutbildning och grundlärarutbildning.  

b. Behov av särskilt anpassade lokaler t.ex. laborationslokaler och andra speciallokaler.  
c. Behov av särskild utrustning. 
d. Behov av patientnära undervisningsmoment/motsvarande. 


