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Handläggningsordning för inrättande och fastställande av 
utbildningsplaner för lärarprogrammen vid Humanvetenskapliga 
området 

Utbildningsplaner för Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning mot 
arbete i fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i 
grundskolans årskurs 1-3, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk, 
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot humaniora och samhälle, Yrkeslärarprogrammet 
och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) mot språk, humaniora och 
samhällsvetenskap beslutas av Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms 
universitet. Dessa utbildningsplaner är i regel fakultetsövergripande och följer områdets 
riktlinjer och mallar för utbildningsplaner. 
 
Beslut i Områdesnämnden för humanvetenskap ska föregås av beredning i Beredningen för 
lärarutbildning (BULA). 
 
För att områdeskansliet ska hinna bereda underlaget innan det anmäls till BULA behöver 
anhållan och missiv inkomma till kansliet senast två veckor före beredningsgruppens möte. 
Områdeskansliet tar inför varje termin fram en tidsplan med datum för inlämning av anhållan 
till kansliet.  
 
Handläggningsordning: 

1. Programansvarig institution formulerar utkast till utbildningsplan enligt de 
föreliggande riktlinjerna.1 Arbetet ska ske i samråd med berörda parter och förankras i 
programrådet. Att samråd i programrådet har ägt rum ska dokumenteras och 
eventuella avvikande och/eller kompletterande åsikter ska noteras i ett missiv som ska 
bifogas anhållan. 

2. Programansvarig institutionsstyrelse/prefekt anhåller om 
inrättande/fastställande/revidering av utbildningsplan till Områdeskansliet för 
humanvetenskap (planer.bula@su.se).  

3. Områdeskansliet för humanvetenskap bereder anhållan till BULA. Eventuella 
synpunkter i detta stadium återkopplas från kansliet till programansvarig institution 

                                                      

 

1 Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet 
(Dnr SU FV-1.1.2-0900-15) och Riktlinjer för inrättande av utbildningsprogram och fastställande av 
utbildningsplan för lärarprogrammen vid Humanvetenskapliga området (Dnr SU FV-3.1.1-1814-18). 
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före utskick till BULA för kompletteringar. Detta gäller exempelvis om missiv med 
information om att utbildningsplanen har diskuterats i programrådet saknas. 

4. BULA bereder anhållan och återkopplar eventuella synpunkter till programansvarig 
institution. 

5. Om BULA föreslår att Områdesnämnden för humanvetenskap bifaller 
utbildningsplanen förbereder områdeskansliet ett beslutsunderlag för nästa 
sammanträde i Områdesnämnden. 

6. Områdeskansliet föredrar ärendet inför Områdesnämnden för humanvetenskap. 
7. Områdesnämnden för humanvetenskap fattar beslut om utbildningsplanen. 
8. Områdeskansliet inrättar och fastställer utbildningsplanen i SISU.  

 

Vid mindre revideringar2 gäller förenklad handläggningsordning: 

1. Programansvarig institution formulerar ett utkast till utbildningsplan enligt de 
föreliggande riktlinjerna. Arbetet ska ske i samråd med berörda parter och förankras i 
programrådet. Att samråd i programrådet har ägt rum ska dokumenteras och 
eventuella avvikande och/eller kompletterande åsikter ska noteras i ett missiv som ska 
bifogas anhållan. 

2. Programansvarig institutionsstyrelse skickar anhållan om fastställande av reviderad 
utbildningsplan till Områdeskansliet för humanvetenskaps funktionsbrevlåda 
(planer.bula@su.se). 

3. Områdeskansliet bereder anhållan och återkopplar eventuella synpunkter till 
programansvarig institution innan kansliet föredrar ärendet för vicerektor. Saknas 
missiv med information om att utbildningsplanen har diskuterats i programrådet 
skickar områdeskansliet tillbaka anhållan för komplettering. 

4. Vicerektor fattar beslut om utbildningsplanen på delegation från Områdesnämnden 
för humanvetenskap3. 

5. Områdeskansliet fastställer reviderad utbildningsplan i SISU.  
6. BULA informeras att utbildningsplanen har revideras vid nästa möte. 

 

                                                      

 

2 Med mindre revidering menas uppdatering av utbildningsplanen enligt mall, vid formaliafel, 
hänvisning till fel lag/förordning och revideringar enligt rektorsbeslut. Sker några innehållsmässiga 
förändringar ska utbildningsplanen beredas av BULA innan vicerektor fattar beslut på delegation från 
Områdesnämnden.    
3 Besluts- och delegationsordningen för Områdesnämnden för humanvetenskap (dnr SU FV-1.2.3-
0981-18) 


