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Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och 
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och teknik den 19 juni 2003 samt av sektionsnämnden för lärarutbildning den 19 
juni 2003. 
 
 
1. ALLMÄNT 
Collegeutbildningen är en högskoleintroducerande utbildning som kan kombineras 
med kommunal vuxenutbildning. Utbildningens totala längd är maximalt ett år 
varav utbildning på gymnasial nivå kan omfatta högst 20 veckor och på 
högskolenivå högst 20 högskolepoäng. Högskoledelen, som omfattar lägst 5 och 
högst 20 högskolepoäng, utgörs av fyra fristående kurser à fem poäng som kan ingå i 
en generell examen.  
 
Collegeutbildningen vänder sig till den som är intresserad av högre utbildning men 
känner en viss tvekan inför fortsatta studier, och den sammanlagda studietiden kan 
anpassas efter varje enskild person. 
 

 
2. UTBILDNINGENS MÅL 
 
2.1 Mål för grundläggande högskoleutbildning 
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna  
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,  
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt  
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,  
- följa kunskapsutvecklingen, och  
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 
(1 kap. 9 § högskolelagen/HL) 
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2.2 Mål för collegeutbildningen 
Utbildningen är tänkt som en mjukstart för den som på grund av olika erfarenheter 
inom tidigare utbildningssystem kommit att känna tvekan för fortsatta studier. 
Målet med collegeutbildningen är att ge en introduktion till universitetsstudier.  
 
 
3. UTBILDNINGEN 

 
3.1 Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll 
Utbildningen omfattar lägst 5 och högst 20 poäng och längden anpassas efter den 
bakgrund var och en har. Den som behöver komplettera gymnasiekunskaper följer 
kurser på Komvux, eventuellt varvade med universitetskurser. Parallellt med 
undervisningen ges studievägledning enskilt och i grupp. Utbildningen ges dels på 
Campus Örebro, dels i form av flexibelt lärande i samverkan med olika lärcentrum. 
 
3.2 Kurser som ingår i programmet 
Collegeutbildningen utgörs av fyra fempoängskurser:  
1. Introduktion till högskolestudier (muntlig och skriftlig framställning, 
informationssökning, studieteknik och kontinuerlig vägledning). 
2. En valbar s.k. pröva-på-kurs inom t.ex. juridik, svenska, retorik, historia, teknik 
& samhälle, förberedande kurs i matematik för naturvetenskapliga och/eller tekniska 
studier.  
3. Kunskap och kritisk granskning (elementär vetenskapsteori, argumentation, 
textanalys, vetenskapligt skrivande). 
4. Projektarbete (problemformulering, metod, källkritik, PM-författande). 

 
3.3 Studieformer 
Undervisningen sker på Campus Örebro via föreläsningar, lektioner och seminarier 
varvade med kontinuerlig vägledning. Undervisningen inom ramen för flexibelt 
lärande sker med hjälp av studiehandledningar, kommunikation på webbplattform 
samt via möten på Campus Örebro och på lokala lärcentrum.  
 
3.4 Obligatorisk närvaro 
Obligatorisk närvaro krävs vid seminarier och vid tillämpade moment. Kraven på 
obligatorisk närvaro preciseras i respektive kursplan. 
 
3.5 Tröskelregler 
Den första kursen, Introduktion till högskolestudier, 5 poäng, är obligatorisk för alla 
och krävs för tillträde till de övriga kurserna. För att få tillträde till den sista kursen, 
Projektarbete, krävs dessutom kursen Kunskap och kritisk granskning. 
 
 
4. INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE 
Inom detta program ges inga möjligheter till internationellt utbyte. 
 
 



5. BETYG OCH EXAMINATION  
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången 
kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator) 
(6 kap. 10 § högskoleförordningen/HF). 
 
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd och väl godkänd om 
inte högskolan föreskriver annat betygssystem (6 kap. 11 § HF).  
 
Enligt ett rektorsbeslut (207/03) får Humanistiska institutionen tillämpa en tvågradig 
betygskala (underkänd eller godkänd) på kursen Introduktion till högskolestudier. 
 
 
6. EXAMEN 
Collegeutbildningen leder inte fram till någon examen men kurserna om 5 poäng kan 
tillgodoräknas i de generella examina som utfärdas vid Örebro universitet. 
 
 
7. BEHÖRIGHET FÖR TILLTRÄDE TILL PROGRAMMET 
För tillträde till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.  
 
 
8.  URVAL 
Urval till collegeutbildningen sker enligt de regler som gäller för den kommunala 
vuxenutbildningen och i samverkan mellan utbildningsanordnarna. (Förordning om 
högskoleintroducerande utbildning SFS 2002:763.) 
 
 
9.  TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING  
Beslut om tillgodoräknande av kurs i en generell examen fattas av rektor eller den 
han bemyndigar. Rektor har bemyndigat chefen för utbildnings- och 
forskningsavdelningen att besluta i rutinfall. Rektor har bemyndigat berörd 
institutionsnämnd att besluta om tillgodoräknande i komplicerade fall. 
 
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator (6 kap. 10 § HF). 

 
 

10.   ÖVRIGT 
För att kunna delta i utbildningen inom ramen för flexibelt lärande krävs tillgång till 
dator med Internetuppkoppling. 
 
Vid antagning till de program vid Örebro universitet som vänder sig till nybörjare 
avsätts under perioden vårterminen 2004 till och med höstterminen 2005 fem 
procent av platserna till studenter som genomfört collegeutbildning om 20 poäng 
med godkänt resultat vid Örebro universitet. För att antas till programmen måste 
eventuella särskilda behörighetskrav vara uppfyllda. Dessa anges i respektive 
programs utbildningsplan. 


