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Utlysning examenstillståndsprövningar 

Bakgrund 

SFS har fått i uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att nominera 

studentrepresentanter att sitta med i bedömargrupper till 

examenstillståndsprövningar.  

Information rörande b.la. uppdragets syfte, omfattning och arbetsinsats beskrivs 

mer i detalj i det bifogade dokumentet från UKÄ. Sammanfattningsvis gäller 

följande: 

● Uppdraget handlar om att sitta med i en bedömargrupp som prövar om ett 

eller fler lärosäten kan uppfylla kraven för att utfärda en viss examen med 

tillhörande utbildning. Arbetet sker under den tid enligt vad som anges i 

dokumentet från UKÄ enligt nedan. 

● Arbetsinsatsen omfattar följande per antal lärosäten som söker: 

○ läsa lärosätets ansökan,  

○ en mötesdag,  

○ en intervjudag, 

○ medverkan i att skriva bedömargruppens yttrande. 

● UKÄ står för eventuella mat- och resekostnader som kan tillkomma under 

uppdraget samt utdelar ett arvode.  

● Du som söker bör läsa eller precis avslutat (senaste halvåret) en utbildning 

som ger en examen inom samma eller ett av de angivna närliggande 

utbildningarna enligt nedan. Anges ingen närliggande utbildning krävs 

utbildning inom samma examen.  

Uppdragen som UKÄ söker representanter till finns i den bifogade filen. 

Ansökan 

Du som ansöker behöver inte en nominering från en kår för att ansöka 

om detta uppdrag och kan komma från ett lärosäte vars kår(er) inte är 

medlem i SFS.  

Det är meriterande att ha varit engagerad inom frågor som rör 

utbildningsmiljö, studentinflytande eller kvalitetssäkring av högre 
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utbildning. Det är inte meriterande att komma från samma lärosäte 

som uppdraget omfattar. Medlemmar i SFS studentpool har företräde 

till samtliga uppdrag som omfattar examen på grund och avancerad 

nivå.  

Skicka följande information till studrep@sfs.se innan 31 mars 2021 

kl 23:45 för att ansöka till uppdraget: 

● Vilket eller vilka uppdrag du söker enligt listan nedan  

● CV inklusive namn, födelseår, kontaktuppgifter och 

registrerad/avslutad högskoleutbildning 

● Kortare personlig motivering  

 

Ovanstående information kommer skickas till UKÄ i samband med SFS 

samlade nominering. Genom att skicka in denna information 

godkänner du att SFS behandlar dina uppgifter i linje med SFS 

policy för personuppgifter. 

Vid frågor kontakta simon.edstrom@sfs.se. 
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Sveriges förenade studentkårer 

 

Avdelning 

Utvärderingsavdelningen  

Handläggare 

Nils Olsson 

08-5630 8840 

nils.olsson@uka.se 

Uppdrag som student-/doktorandrepresentant vid 
prövning om tillstånd att utfärda examen och 
utbildningsutvärderingar 
 
Det är nu dags att nominera studenter eller doktorander som bedömare inför kommande 

prövningar 2021 om tillstånd att utfärda examen samt utbildningsutvärderingar. Sista 

dag för att nominera bedömare är onsdagen den 21 april 2021. 

 

Förutsättningar 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) prövar ansökningar om tillstånd att utfärda examen. 

Prövningarna görs utifrån föreskrifter i högskolelag och högskoleförordning.  

För uppdraget att pröva ansökningar anlitar UKÄ bedömare med kompetens inom 

aktuella områden. De som ingår i en bedömargrupp är vanligtvis ämnesexperter, 

studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare.  

 

Uppdraget som bedömare beskrivs kortfattat nedan. Mer detaljer om förutsättningar och 

principer för UKÄ:s examenstillståndsprövningar finns att läsa på UKÄ:s webbplats 

https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/examenstillstand.html  

 

Föranmälningar nya examenstillstånd 

För dessa föranmälningar om ansökningar om nya examenstillstånd söker UKÄ 

bedömare: 

 

1. Ansökan om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen. Sveriges 

Lantbruksuniversitet.  

2. Ansökan om tillstånd att utfärda tandhygienistexamen. Malmö universitet. 

3. Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig licentiat- och doktorsexamen inom 

området Bild, form och rum. Konstfack. 

4. Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig masterexamen inom området 

Musikalisk gestaltning. Karlstads universitet. 

5. Ansökan om tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området 

Resurseffektiv byggd miljö. Högskolan Dalarna. 

6. Ansökan om tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området 

Utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 

7. Ansökan om tillstånd att utfärda magisterexamen i judiska studier. Paideia – The 

European Institute for Jewish Studies in Sweden. 



 
Ölk  
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Utbildningsutvärderingar 

Fem lärosäten som enligt tidplanen skulle genomgå en granskning av lärosätets 

kvalitetssäkringsarbete med början hösten 2021 kommer i stället att genomgå en 

utbildningsutvärdering av den utbildning som ges vid lärosätet. Även för dessa 

utvärderingar söker UKÄ bedömare. 

• Ericastiftelsen - psykoterapeutexamen 

• Evidens AB - psykoterapeutexamen 

• Gammelkroppa skogsskola - skogsteknikerexamen 

• Svenska institutet för kognitiv psykoterapi - psykoterapeutexamen 

• Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling - psykoterapeutexamen 

Prövningarnas och utvärderingarnas syfte 

Syftet med prövningarna och utvärderingarna är att granska och bedöma om  

utbildningen har förutsättningar att uppnå kraven i högskoleförordningen och 

högskolelagen. Dessa krav inkluderar såväl vetenskapliga aspekter på utbildningen som 

studenternas och arbetslivets perspektiv på densamma.  

Uppdraget  

Bedömarna har till uppgift att gemensamt bedöma utbildningens förutsättningar utifrån 

de aktuella kraven, men med en viss ansvarsfördelning mellan sig. Översiktligt innebär 

det senare att ämnesexperter från universitet och högskolor särskilt bevakar de 

vetenskapliga förutsättningarna, studenter/doktorander bevakar särskilt inflytandefrågor 

och arbetslivsföreträdarna beaktar särskilt hur väl den utvärderade utbildningen 

säkerställer studenternas/doktorandernas beredskap att möta arbetslivets krav och 

förändringar.  

Underlag och bedömning 

Underlaget för prövningen är ansökan och intervjuer med representanter från aktuell 

utbildning. Bedömargruppens arbete ska utmynna i ett yttrande med en kort redovisning 

av bedömningen av respektive krav och med en rekommendation om ansökan ska 

beviljas eller avslås.  

Arbetsinsats för varje bedömare  

Examenstillståndsprövningar påbörjas under maj-juni och beräknas var slutförd 

december 2021. Huvuddelen av arbetet pågår under hösten 2021. Ett par dagar ägnas åt 

möten samt intervju med ansökande lärosäte. Räkna med cirka 5-7 arbetsdagar per 
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prövning. UKÄ betalar arvode och står för kostnader för eventuella resor, 

övernattningsboenden och gemensamma luncher i samband med uppdraget. 

Utbildningsutvärderingarna startar under hösten 2021 och beräknas vara klara våren 

2022. Här ingår ett något större arbete med psykoterapeututbildningarna som är fyra till 

antalet jämfört med skogsteknikerutbildningen som finns vid endast ett lärosäte 

Kompetens, kön och jäv  

De nominerade ska ha relevant kompetens för bedömning av området för utbildningen.  

Vi söker en student/doktorand som är eller nyligen1 har varit student inom det sakområde 

som prövas eller inom närliggande sakområde. Erfarenhet av arbete med frågor som rör 

utbildningsmiljö och studentinflytande är meriterande. 

 

UKÄ önskar förslag på såväl kvinnor som män. Uppdraget som bedömare förutsätter 

integritet och opartiskhet. Reglerna om jäv för statliga myndigheter (11 och 12 §§ 

förvaltningslagen) syftar till att undvika intressekonflikter som gör att objektiviteten hos 

bedömaren kan ifrågasättas. I samband med att en bedömare förordnas av UKÄ ska 

denna lämna upplysningar om jäv genom att fylla i en särskild blankett.  

Nomineringarna 

Nomineringarna för var och en av de aktuella ansökningarna skickas till 

ärendehanteringssystemet  

 

utvitsy@uka.se  

 

Ange reg. nr 42-00058-21 i ämnesraden för mailet. Nomineringarna kan gärna skickas 

så snart som möjligt men senast onsdagen den 21 april 2021. Det är viktigt att det 

framgår vilken av de aktuella föranmälda ansökningarna som en nominering gäller. 

 

Följande information bör inkluderas: 

• Namn (och födelseår) för varje nominerad person inklusive 

kontaktuppgifter 

• En kort beskrivning av den nominerades bakgrund och motivering till 

varför ni anser att den nominerade är lämplig för uppdraget (max en sida). 

 

 

Vänliga hälsningar 

Nils Olsson 

 
1 I första hand väljs en studentrepresentant som är student/doktorand och endast i undantagsfall väljs 

en person som nyligen varit detta. Om det är mer än ett halvår sedan personen gick utbildningen är det 

inte att anses som nyligen. 
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