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Är du intresserad av att läsa vidare efter rektorsprogrammet? 

Då är du välkommen att söka magister/masterprogrammet i utbildningsledning och  
skolutveckling vid Karlstads universitet som startar ht 2020. Nedan ges en  kort information 
om vilka behörighetskrav som ställs vid Karlstads universitet och hur du går tillväga för att 
söka till programmet. 

Behörighetskrav  
Lärarexamen, inklusive uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande 
examen om minst 180hp. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk 
kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.  

Behörighetskravet måste uppfyllas för att kunna bli antagen och avser alla som 
söker till magisterprogrammet, oavsett om man gått rektorsprogrammet eller inte. 

Ansökan – du ska söka till senare del av program  
Du som har 30 högskolepoäng från det statliga rektorsprogrammet ska ansöka om antagning 
till senare del av program. Blankett för detta finner du på Karlstads universitets hemsida 
under A-Ö - Blanketter till studenter. Observera att ansökan om antagning till senare del av 
program ska vara Karlstads universitet tillhanda senast sista ansökningsdagen för 
programmet, 15 april 2020. 

Tacka ja till erbjuden plats  
Antagningsbesked skickas ut i mitten av juli. Om du blir erbjuden plats måste du tacka ja för 
att få gå utbildningen. Glömmer du bort att tacka ja till erbjuden plats, blir resultatet att du blir 
struken från utbildningen.  

Tillgodoräkna dig dina 30 högskolepoäng från rektorsprogrammet  
Om du blir antagen till programmet och du har tackat ja till din utbildningsplats behöver du 
också ansöka om av få tillgodoräkna dig de 30 högskolepoängen från rektorsprogrammet. 
Tillgodoräknande söker du på blankett Ansökan om tillgodoräknande hel kurs, som du finner 
på universitetets hemsida under A-Ö - Blanketter till studenter.  

Så här gör du: 

1. Fyll i relevanta ansökningsblankett/er
2. Bifoga: resultatintyg och kursplaner inklusive förteckning över kurslitteratur för de

kurser som lästs på rektorsprogrammet (Ofullständig ansökan behandlas ej).
3. Skicka komplett ansökan till: Studievägledning / tillgodoräknande, Karlstads

universitet, 651 88 Karlstad

Observera att två ansökningsblanketter ska fyllas i, en för vardera kurs man ansöker om 
tillgodoräknande för: Verksamhetens politiska styrning och professionell ledning, 15hp 
respektive Att leda lokal skolutveckling, 15hp (se bilden nedan). 

Information om programmet, kursstart mm  
Karlstads universitet värnar om miljön, därför skickar vi inte ut någon information. Allt du 
behöver veta om kursstart, kursplaner, litteraturlistor mm finner du på Kurstorget. 
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Programöversikt 

MAGISTER/MASTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING OCH 
SKOLUTVECKLING 

Ingång A Ingång B 

Rektorsprogrammet 
30 hp 

Termin /kurs 1 
Verksamhetens politiska styrning och 

professionell ledning, 15 hp 

Termin/kurs 2 
Att leda lokal skolutveckling, 15 hp 

Termin/kurs 3  15 hp 
Termin/kurs 4 15 hp 
Termin/kurs 5 15 hp 
Termin/kurs 6 15 hp 
Termin/kurs 7 15 hp 
Termin/kurs 8 15 hp 

Programmet har två möjliga utgångar, dels ges en möjlighet att ta en magisterexamen 
omfattande 60 högskolepoäng, (termin 1-4) dels en masterexamen omfattande 120 
högskolepoäng (termin 5-8). För en detaljerad beskrivning av magister/masterprogrammets 
innehåll, upplägg och olika studiegångar, se programmet hemsida: 
https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/program/SAUTS 

Kontaktuppgifter 

Programledare: Annika Åstrand 
annika.astrand@kau.se  
054-700 14 80

Programledare: Ami Cooper 
Ami.cooper@kau.se  
O54-700 17 88 

Kursadministratör: 
Kjell Åkerström 
kjell.akerstrom@kau.se 
Tel: 054-700 18 00 

Studie- och karriärvägledare: 
Aleksandra Jensen
fraga.lararutbildningen@kau.se 
Tel: 054–700 12 32 

Välkommen med din ansökan! 




