Inrättande av vidareutbildningskurser
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Denna anvisning grundar sig på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Högskoleförordningen (1993:100)
KTH:s arbetsordning
Rektors beslut nr 804/01, dnr 930-1204-01, doss 50
Rektors beslut nr 1082/2004 "Dekaner och prodekaner för KTH:s nio skolor samt
uppdrag till dessa avseende organisation av skolorna", dnr 930-2004-2896, doss 13
Rektors beslut nr 894/05, dnr 930-2005-1297, doss 50
Rektors beslut 854/06, dnr V-2006-1295, doss 51
Rektors beslut 124/07, dnr V-2007-0173, doss 50
Rektors beslut 476/07, dnr V-2007-0647, doss 54
Rektors beslut UF-2011/0254, dnr V-2011-0307, doss 54
Språkpolicy för KTH 2010, dnr V-2009-0365

Bakgrund
Vidareutbildningskurser vid KTH skall inrättas i första hand för att tillgodose behovet av
vidareutbildning hos examinerade och yrkesverksamma ingenjörer, arkitekter eller lärare i
tekniskt-naturvetenskapliga ämnen.
Kursen skall ha en kurskod med bokstaven V i 6:e position. Vidareutbildning kan även genomföras i form
av uppdragsutbildning, se KTH:s styrdokument om uppdragsutbildning.

Rektor har beslutat att följande skall gälla vid inrättande av vidareutbildningskurser
Beslut om inrättande av vidareutbildningskurs skall fattas av skolchef. I övrigt skall KTH:s
interna föreskrifter rörande inrättande av grundutbildningskurser följas.
Se KTH:s styrdokument om inrättande av kurser på grundnivå och avancerad nivå.
Kurser på grundnivå och avancerad nivå på KTH ska omfatta minst 6 högskolepoäng. Dispens
från detta krav beslutas av fakultetsrådet.
För kursplaner ska en särskild mall användas för att KTH:s kurser ska kunna presenteras på ett enhetligt
sätt samt för att säkerställa att samtliga uppgifter som ska finnas i kursplanen finns

med i denna. Kursplan ska finnas på svenska och engelska. Mallar för kursplan finns i KTH:s
blankettarkiv
Utbildning
Blankett:
"Ny/ändring av kurs" Utbildning
För vidareutbildningskurser (FoV) ska följande tidpunkter gälla:
15 december. Kursplaner för sommarkurser ska vara beslutade.
15 januari. Kursplaner för höstterminskurser ska vara beslutade.
15 juni. Kursplaner för vårterminskurser ska vara beslutade.
Skolchef beslutar om inrättande av kurs samt lämnar förslag till kurser/kursomgångar inom
vidareutbildningsutbudet. Rektor har delegerat till prodekanus att fatta beslut om utbudet av
vidareutbildningskurser. Beslutet skall fattas efter beredning av universitetsförvaltningen.

Rutiner
Skolorna lämnar inför varje nytt läsår in förslag till kursutbud i KOPPS enligt de riktlinjer och den
tidplan som meddelas av antagningsgruppen. Information om detta skickas i god tid ut till
skolchefer, grundutbildningsansvariga och utbildningsfunktionsansvariga.
För helt nya kurser måste beslut om inrättande fattas av skolchefen och kursen skall sedan
registreras i Ladok. Kurser måste vara inrättade och registrerade i Ladok innan förslagsarbetet
kan börja.
Beslut om kursutbud fattas av prodekanus. Detta görs i anslutning till varje antagningsomgång
(vår, sommar, höst).

Marknadsföring
Antagningsgruppen ansvarar för att kurserna publiceras på KTH:s webbplats och på
antagning.se. Om skolan planerar egen annonsering bör samråd ske med antagningsgruppen.
Kurser i anslagsfinansierad vidareutbildning kan inte vara på en nivå som motsvarar kurser i det
matematiskt-naturvetenskapliga basblocket för civilingenjörsutbildningarna, ingå i arkitekternas
basutbildning eller i åk 1 på högskoleingenjörsutbildningarna. Kurser som endast vänder sig till
lärare i ungdomsskolan, kurser i miljövårdsteknik samt kurser som endast ges som
distanskurser är undantagna från denna regel.
Ersätter Intern föreskrift nr 20/2005

