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Ansökan om tillstånd att utfärda examen
Föranmälan inför våren 2018
Universitetskanslersämbete (UKÄ) vill härmed be de lärosäten som under våren 2018
avser att ansöka om examenstillstånd att på förhand anmäla detta till UKÄ i syfte att
underlätta planeringen och möjliggöra för lärosätena att nominera lämpliga bedömare. Vi
vill understryka att er anmälan varken är definitiv eller bindande. Anmälan bör innehålla
examensbenämningen och en kort beskrivning av den planerade utbildningen (ca 1 sida).
Ange också gärna vilken ämneskompetens de sakkunniga för prövningen bör ha.
Förhandsanmälan mejlas till utvitsy@uka.se, senast den 15 februari 2018. Viktigt vid
förhandsanmälan är att följande registreringsnummer anges i e-postens ämnesrad:
42-00475-16
Förhandsanmälningarna sammanställs därefter och skickas till samtliga lärosäten, som
ombeds att nominera bedömare.

Ansökan våren 2018
När föranmälan gjorts till UKÄ ska lärosätet göra den formella ansökan. Vägledning för
ansökan inklusive bilagor finns tillgänglig på UKÄ:s webbplats www.uka.se. På
webbplatsen framgår också vilka examina som olika sorters lärosäten måste ansöka om.
UKÄ prövar ansökningar allt eftersom sådana inkommer, men två datum per år fungerar
som riktmärke för när beslut vid en ansökan bör föreligga. För ansökningar som
inkommer till UKÄ senast den 15 mars är målsättningen att UKÄ fattar beslut senast den
15 december samma år. För ansökningar som inkommer senast den 15 oktober är UKÄ:s
målsättning att fatta beslut senast 15 juli nästföljande år.
Statliga lärosäten ansöker via ett formulär på UKÄ:s webbplats www.uka.se. Efter att
ansökan är registrerad hos UKÄ får lärosätet en länk via e-post och kan ladda upp
underlagen för ansökan i UKÄ Direkt, UKÄ:s webbaserade ärendehanteringssystem.
Lärosäten med enskild huvudman, s.k. enskilda utbildningsanordnare, samt Sveriges
lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan använder inte webbformuläret utan ansöker
som tidigare hos regeringen, som i regel remitterar dessa ansökningar till UKÄ för
bedömning och yttrande.
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