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Riktlinjer för stöd till fakultetsöverskridande utbildning vid 
Humanvetenskapliga området 
 
(Följande riktlinjer är beslutade av Områdesnämnden för humanvetenskap 2016-11-09, dnr  
SU FV-1.1.2-3257-16 och reviderade av nämnden 2018-01-31.) 
 
Bakgrund 
I Humanvetenskapliga områdets strategier 2016‐2018 lyfts fram att området ska verka för 
ytterligare insatser vad gäller utbildningssamarbete och samordning av fakulteternas 
kursutbud. Av Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (Dnr SU FV-1.2.2-
2168-15) framgår att områdesnämnden ansvarar för ”samordning av fakultetsövergripande 
utbildning och forskning”. Områdesnämnden beslutade därför om övergripande principer för 
stöd till fakultetsövergripande utbildning (2016-09-13, Dnr SU FV-3.1.3-2407-16) och gav  
Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i uppdrag att utifrån dessa 
principer utforma de föreliggande Riktlinjer för stöd till fakultetsöverskridande utbildning vid 
Humanvetenskapliga området. 
 
Former av stöd och definitioner 
Områdesnämnden för humanvetenskap stödjer fakultetsöverskridande utbildning dels i form 
av ett initieringsbidrag och dels genom tillfälligt höjd budgetram för utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå i form av ett tidsbegränsat finansiellt tillskott för den institution/de 
institutioner som genomför fakultetsöverskridande utbildning. 
 
Med ”kurs” avses i dessa riktlinjer även ”del av kurs”. 
 
Initieringsbidrag kan sökas för fakultetsöverskridande kurs eller program. Initieringsbidraget 
är avsett för att täcka kostnader för utveckling av fakultetsöverskridande utbildning 
(planeringsmöten, framtagande av kursplan m.m.). Tillfälligt höjd budgetram kan endast 
sökas för kurs. Stöd i form av tillfälligt höjd budgetram sker i form av ett schablonbelopp 
utöver takbelopp.  
 
Områdeskansliet tillhandahåller därutöver extra administrativt stöd för att utveckla rutiner 
som långsiktigt underlättar utformning och genomförande av fakultetsöverskridande 
utbildning.  
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Stödets omfång 
Initieringsbidraget om 75 tkr tilldelas efter anhållan från berörd(a) institution(er). Stöd i form 
av tillfälligt höjd budgetram ges motsvarande 170 tkr per kurstillfälle för en kurs om 7,5 
högskolepoäng (exklusive initieringsstöd).1 Beloppet justeras i proportion till kursens omfång. 
Stödbeloppet ingår i de deltagande institutionernas budgetram men ej i takbeloppet. 
 
Förutsättningar och villkor 
Grundförutsättning till områdets stöd är att minst två institutioner med olika 
fakultetstillhörighet samarbetar för att planera och genomföra utbildningen i fråga. En av 
institutionerna ska vara kursansvarig. Kursansvarig institution och samarbetande 
institution(er) ska skriftligt komma överens om fördelning av eventuellt stödbelopp, kostnader 
och undervisningsansvar. 
 
Utdelning av initieringsbidraget är begränsat till maximalt 10 tillfällen per budgetår för hela 
området.  
 
Utdelning av tillfälligt höjd budgetram ges enbart till kurser om minst 7,5 högskolepoäng och 
till maximalt två kurser per termin (dvs till kurser omfattande sammanlagt maximalt 30 
högskolepoäng per budgetår). Stöd ges till maximalt fyra tillfällen då en kurs genomförs och 
under maximalt fyra läsår (t ex om kursen ges under fyra terminer i rad eller en gång per år i 
fyra år) och till maximalt två kurser per institution/samarbetande institutioner under den 
perioden stödet ges.  
 
Anhållan om stöd 
Anhållan om stöd ska i regel föregås av en behovs- och konsekvensanalys på̊ institutionsnivå̊. 
Den kursansvariga institutionen lämnar ett beslutsunderlag som ska innehålla: 
 
Anhållan om initieringsbidrag: 

 kortfattad beskrivning av programmets eller kursens innehåll 
 kursens plats inom huvudområdets/huvudområdenas progressionsstudier 
 information om huruvida programmet eller kursen kan ingå i examen i flera 

huvudområden 
 motivering av varför programmet eller kursen ska ges (och att den inte konkurrerar 

med redan befintlig utbildning vid Stockholms universitet) 
 godkännande av berörda prefekter 
 tidsplan för utvecklingsprocessen 

                                                      

 

1 Stödbeloppet motsvarar intäkter från helårsstudieplatser och helårsprestationer för en kurs som omfattar 7,5 
högskolepoäng och som har 30 deltagare, en prestationsgrad på 75% och som är klassificerad inom 
utbildningsområdet humaniora/samhällsvetenskap/juridik. 
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 dimensionering (förväntat antal studenter) 
 
Anhållan om tillfälligt höjd budgetram: 

 detsamma som anhållan om initieringsstöd plus 
 utkast till kursplan 
 tidsplan för när kurstillfällena ska ges 
 överenskommelse mellan berörda institutioner om fördelning av stödbeloppet, 

kostnader, undervisningsansvar m.m. enligt tillhandahållen mall 
 planering för kursen efter perioden med tillfälligt höjd budgetram 

 
Anhållan om initieringsbidrag behandlas löpande under året av Områdesnämnden. Anhållan 
om tillfälligt höjd budgetram ska vara Områdesnämnden tillhanda 1 mars respektive 1 
oktober. 
 
Beredning och beslut  
Anhållan om initieringsbidrag och/eller tillfälligt höjd budgetram ställs till Områdesnämnden 
för humanvetenskap och skickas för handläggning till områdeskansliet. Ärendet bereds i 
Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) som lämnar förslag till 
beslut till områdesnämnden.  
 
När det gäller initieringsbidrag kan vicerektor för det Humanvetenskapliga området fatta 
beslut på delegation, om ärendet inte är av principiell karaktär. 
 
Områdeskansliet ansvarar för expediering av beslut till program- eller kursansvarig institution. 
Inrättande av utbildningsprogram eller kurs och fastställande av utbildnings- eller kursplan 
sker efter den Besluts- och delegationsordning som gäller för den fakulteten som den 
program- eller kursansvariga institutionen tillhör.2 
 
Specificering av utbetalningsrutiner 
Initieringsbidraget utbetalas till program- eller kursansvarig institution. Avslutat arbetet med 
program- eller kursutveckling ska redovisas i form av en kort rapport till Områdesnämnden 
alternativt genom en anhållan om tillfälligt höjd budgetram. Utbetalning av schablonbeloppet 

                                                      

 

2 Eftersom stöd i form av tillfälligt höjd budgetram utgör ett tillfälligt tillskott, en strategisk satsning, är en 
eventuell omklassificering av kurs i utbildningsområde inte aktuell under perioden då stödet ges. En 
omklassificering kan dock bli aktuell efter stödperiodens utgång. Därvid gäller i första hand Stockholms universitet 
gällande huvudprincip nämligen att ”utbildning inom ett visst nämndområde i sin helhet hänförs till ett och samma 
utbildningsområde”. Undantag görs enligt Sammanställning av gällande klassificeringsbeslut vid Stockholms 
universitet (2013-01-18). Visar sig denna reglering inte vara tillräckliga behöver kursansvarig institution föreslår 
Områdesnämnden att anhålla hos rektor om klassificering av kurs i mera adekvat(a) utbildningsområde(n). Ärendet 
bereds då av Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
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för tillfälligt höjd budgetram begärs av kursansvarig institution vid kursstart vid varje 
kurstillfälle. För att utbetalning ska ske ska minst 10 studenter vara registrerade på kursen. 
 
Personalkostnader fördelas enligt Riktlinjer för hantering av indirekta kostnader i samband 
med anlitande av lärare vid andra institutioner inom det humanvetenskapliga området (2016-
03-28, Dnr SU FV-1.1.2-0792-16). Fördelning av eventuella andra kostnader specificeras 
genom skriftlig överenskommelse mellan institutionerna. 


