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Regler enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) 6 kap 14 och 15§
14§ För en kurs skall det finnas en kursplan.
I kursplanen skall följande anges:
1. kursens benämning
2. om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå
3. antal högskolepoäng som kursen omfattar
4. kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat‐, magister‐
respektive masterexamen
5. kursens mål
6. det huvudsakliga innehållet i kursen
7. den kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas
8. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som
gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet)
9. formerna för att bedöma studenternas prestationer
10. de betygsgrader som skall användas
11. om kursen är uppdelad i delar
12. om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder
för att bli godkänd är begränsat.
I kursplanen skall det också anges när kursplanen eller en ändring av den skall börja
gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.
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Universitetets föreskrifter om vad som i övrigt skall anges i kursplan.
I kursplan skall utöver ovanstående anges:
1. ansvarig institution
2. utbildningsområde
3. nämnd/motsvarande som fastställt kursplanen och datum för fastställandet, när
kursplanen skall börja att gälla samt datum för senast revidering
4. att student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en
del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om det är praktiskt
möjligt. Begäran om byte av examinator skall ske skriftligt
5. former för kursvärdering
6. kurskod
7. förutsättningar för ECTS‐placering.

Engelska benämningar
Om i en kursplan finns benämning på svenska som uttrycks med något av nedanstående
begrepp skall följande översättning användas
grundkurs översätts med Introductory Course
fortsättningskurs översätts med Intermediate Course
fördjupningskurs översätts med In‐Depth Course

Se också Handledning för kursplanerevidering med anledning av högskolereformen 2007,
http://www.bologna.org.gu.se/bolognaarbetet_vid_GU/arbetsgrupper/.

