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Rektorsbeslut 
 
 
Rb 107/17 2017-10-18 Dnr C2017/828 

 

Ärende: Beslut gällande tillgodoräknande av 10 veckors behörighetsgivande 

universitetspedagogisk utbildning vid Karlstad universitet 

 

Handläggare: Madelaine Johansson 

 

Bakgrund: 

I Anställningsordning för anställning och befordran av lärare vid Karlstad universitet (Dnr 

C2017/199, s.3) anges i behörighetskrav för anställning som professor, lektor och adjunkt 

att sökande ska ha genomgått ”Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning enligt 

bilaga. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den 

anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de 

första två årens anställning.” 

 

Tillgodoräknande 

För sökande som genomgått behörighetsgivande universitetspedagogisk utbildning vid 

annat lärosäte kan tillgodoräknande göras, förutsatt att genomgångna kurser motsvarar 

kurserna Att undervisa på universitet (AUPU) 1 och 2. De behörighetsgivande kurserna är 

utformade utifrån de rekommendationer som anges i SUHF:s rekommendationer (SUHF 

REK 2016:1), vilka finns som bilaga i anställningsordningen. Underlag för bedömning ska 

innefatta intyg på genomgången universitets- och högskolepedagogisk utbildning samt 

dokumentation av kursen/kursernas lärandemål om detta inte framgår av intyg. Bedömning 

erbjuds kontinuerligt av den Universitetspedagogiska enheten (UPE). Besked om 

tillgodoräknande ska meddelas sökande senast 4 veckor efter att ansökan mottagits av 

UPE. 

 

Validering genom seminariebehandling av kursuppgifter 

Sökande som har genomgått universitetspedagogisk utbildning, men som inte motsvarar 10 

veckor, eller som efter beslut av prefekt eller Anställnings- och befordringsutskott bedöms 

vara aktuella för validering av kunskaper och kompetenser motsvarande SUHF:s 

rekommendationer har möjlighet att skriva och seminariebehandla kurs- och slutuppgifter 

för de behörighetsgivande kurserna Att undervisa på universitet (AUPU) 1 och 2. Sökande 

får efter att seminarium och skriftligt arbete bedömts motsvara uppgifterna i kurserna 

AUPU 1 och 2 ett intyg om att sökande har kunskap och kompetens motsvarande 10 

veckors universitetspedagogisk utbildning. 

 

Den Universitetspedagogiska enheten ansvarar för att 2 tillfällen/termin arrangeras för 

lärare som avser att seminariebehandla AUPU-kursernas kurs- och slutuppgifter. 
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Förhandling:  Information 2017-10-16 

 

Beslut 

Rektor beslutar enligt ovanstående. 

 

I detta ärende har Thomas Blom beslutat och Madelaine Johansson varit föredragande. 

Thomas Blom, prorektor, Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör, och Tilda 

Aronsson, studentkårens tf ordförande, har varit med om den slutliga handläggningen utan att 

delta i avgörandet. 

 

Undertecknat original finns i diariet 

 

Johan Sterte 

 Madelaine Johansson 

 

 

Kopia av beslutet utsänt till: 

- Diariet 

- Fakulteterna 

- Prefekter  

- Personalavdelningen 

- Kommunikationsavdelningen 

 


