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Nominering av student-/doktorandrepresentant 
vid prövning om tillstånd att utfärda examen 

 
SFS söker nu student-/doktorandrepresentanter som bedömare till kommande 
prövningar om tillstånd att utfärda examen till Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ). 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 
Syftet med prövningarna av ansökningar om tillstånd att utfärda examen är att 
granska och bedöma om den planerade utbildningen har förutsättningar att 
uppnå kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. 
Mer detaljer om förutsättningar och principer för UKÄ:s 
examenstillståndsprövningar se länken.  
http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand.html 
 
Dessa föranmälningar har inkommit inför hösten 2018:  
 
1. Ansökan om tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorexamen 
2. Ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen inom företagsekonomi. 
Högskolan i Gävle. 
3. Ansökan om tillstånd att utfärda högskoleexamen inom teologi. Skandinavisk 
teologisk högskola (enskild utbildningsanordnare). 
4. Ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med svenska som 
andraspråk 
med inriktning mot årskurs 7–9 samt inriktning mot gymnasiet. Södertörns 
högskola. 
5. Ansökan om tillstånd att utfärda civilekonomexamen. Mittuniversitetet. 
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Bedömaruppdraget vid en prövning innefattar en mötesdag och en intervjudag. 
Tillkommer gör inläsning av ansökan och medverkan vid formuleringen av 
bedömningar i yttrandet.  
 
UKÄ betalar arvode och står för resekostnader, logi och gemensamma luncher. 
Uppdragen påbörjas under hösten och avslutas som senast i juni 2019.  

Vad vi söker 
De nominerade ska ha relevant kompetens för bedömning av området för 
utbildningen. UKÄ söker en student/doktorand som är eller nyligen har 
varit student inom det sakområde som prövas eller inom närliggande 
sakområde. Erfarenhet av arbete med frågor som rör utbildningsmiljö och 
studentinflytande är meriterande.  

Nominering 
Skicka din ansökan till studrep@sfs.se senast 9 oktober 2018.  
För sökande från en av SFS medlemskårer ska ansökan innehålla: 

• Nominering från en studentkår, medlem i en av SFS medlemskårer 
eller styrelseledamot i SFS,  

• Om nomineringen kommer från medlemskår eller styrelseledamot ska 
nomineringen även innehålla kontaktuppgifter till ansvarig i den 
nominerande studentkårens presidium eller till nominerande 
styrelseledamot,  

• En presentation av nominerad person i form av ett personligt brev med 
en motivering till varför personen är intresserad av uppdraget,  

• Ett CV (inklusive personuppgifter) ska bifogas vilket beskriver de 
formella meriterna i form av arbetslivserfarenhet, utbildning samt 
andra för sammanhanget relevanta meriter,  

Om din studentkår inte är medlem i SFS krävs det att du är nominerad av 
en studentkår eller en styrelseledamot i SFS. Studentkåren som 
nominerar behöver inte vara medlem i SFS. Övriga krav på ansökan är 
samma som ovan. 
 

Tveka inte att kontakta studrep@sfs.se om du har frågor om uppdraget. 


