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Vid HT-fakulteterna tillämpas föreliggande riktlinjer för SAS-kurser. Riktlinjerna utgörs av
fakultetspecifika beslutprocesser, ekonomiska förutsättningar och fördelningsprinciper samt
vägledning för inrättande, kursgivning och schemaläggning.
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Bakgrund
Våren 1998 startades, på initiativ av HT-fakulteternas internationella kontor (IK), ett projekt för
att utveckla kurser på engelska. Syftet var att utöka och förstärka universitetets satsning på
internationalisering och att främja studentutbyte. Med hjälp av SAS-kurser, Scandinavian Area
Studies, kunde universitetet infria reciprocitetsvillkoren i avtalen med utländska
partneruniversitet och samtidigt ha möjlighet att ge utbytesstudenter kunskap om Sverige och
Skandinavien. Sedermera ändrades namnet till Special Area Studies för att kunna inkludera fler
ämnesområden, såsom Europa och globala frågor.

Lunds universitet profilerar sig på detta sätt mot sina utbytesstudenter och partneruniversitet,
vilket påverkar relationerna med partneruniversiteten på ett positivt sätt.

Kurser utvecklas inom följande områden:

 Swedish and Scandinavian Area Studies

 The European Dimension

 Regional Courses

 Contemporary Global Issues

Även om kurserna ursprungligen var framtagna för utbytesstudenter har de alltid varit öppna
även för nationella studenter vilket har gett ett bra internationaliseringsperspektiv. De
internationella studenterna kommer från de flesta av Lunds universitets fakulteter.

HT-fakulteterna har genom utvecklandet av dessa kurser möjlighet att väcka intresse för
fakulteternas ämnen.

SAS-kurser marknadsförs av Externa relationer (ER) på LU-webben, samt på HT-webben:

http://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/exchange-study-abroad/exchange-
studies/special-area-studies

https://www.ht.lu.se/en/international/introduction-to-scandinavia/

http://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/exchange-study-abroad/exchange-studies/special-area-studies
http://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/exchange-study-abroad/exchange-studies/special-area-studies
https://www.ht.lu.se/en/international/introduction-to-scandinavia/
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Ekonomiska förutsättningar för SAS-kurser
Sedan 2018, efter en diskussion i rektors ledningsråd om en enhetlig och transparent
finansieringsmodell för hela LU, behandlas SAS-kurserna helt separat från annat
utbildningsutbud. De fakulteter som ger SAS-kurser får årligen i resursfördelningen ett HÅS-
uppdrag för SAS-kurser. Uppdraget totalt för HT ligger på 158 HÅS och dessa medel ligger i en
särskild pott utanför det reguljära kursutbudet. SAS-kurser får också en särskild
kvalitetsförstärkning med 7,5 tkr per helårsstudent. Fakulteternas SAS-uppdrag följs upp årligen
av LU och HT-fakulteterna följer därför också upp institutionernas respektive SAS-uppdrag.

Aktuellt SAS-uppdrag per institution anges i utbildningsuppdraget i den årliga
resursfördelningsbudgeten.

Institutionerna ”äger” inte sitt SAS-uppdrag, men om omfördelningar ska göras på grund av
underproduktion kommer dessa omflyttningar i första hand göras inom institutionen och i andra
hand med överföringar från en institution till en annan, se även avsnitt nedan om översyn av
utbudet.

Beslutsprocess rörande HÅS-uppdrag för SAS-kurser
Varje år följs institutionernas HÅS-utfall upp av fakultetsledningen som rapporterar till
fakultetsstyrelsen. Universitetsledningen följer upp HÅS-utfallet mot fakulteternas totala
uppdrag.

Prodekanen för grundutbildning, utbildningsledare och Internationella kontoret (IK) granskar
därefter varje ämnes HÅS-utfall. Om ämnet inte fyller sina platser kan en diskussion om
utveckling av kursen eller om omflyttning inom institutionen initieras av prodekanen för
grundutbildning och IK. I andra hand görs en omflyttning mellan institutionerna.

Om institutionen har förslag på ändringar i kursutbudet ska en dialog föras med IK och
prodekanen.

Ett visst grundutbud av SAS-kurser ska finnas och denna strategiska diskussion förs mellan IK,
prodekanen, utbildningsledare och studierektorsnätverket. Detta grundutbud bör innehålla
kurser som bygger på den ursprungliga avsikten med SAS-kurser, dvs kurser som bygger på
”Swedish and Scandinavian Area Studies”, i andra hand kurser om Europa och globala frågor.
Därtill kan komma andra strategiska överväganden som t ex starka forskningsfält och
inriktningar.

Vart tredje år med start 2023 påbörjas en översyn av utbudet för att eventuellt uppdatera
kurserna. Utbildningsledaren ansvarar för att initiera översynen som görs tillsammans med IK,
prodekan och studierektorsnätverk. Översynen diskuteras i grundutbildningsnämnden. Om
SAS-uppdrag ska flyttas mellan institutioner bör detta diskuteras i budgetdialogerna och beslut
tas av fakultetsstyrelsen då resursfördelningsbudgeten fastställs.

Inrättande av SAS-kurs
Utifrån den dialog om SAS-kursutbud som institutionen för med prodekan och IK rörande
ekonomi och utbud kan nya kurser utvecklas. Institutionen för en dialog med IK avseende
kursens innehåll, namn och plats i utbudet. Därefter fattar institutionen beslut i sin styrelse eller
motsvarande om att inrätta kursen.
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Kursplaner för SAS-kurser
Kursens innehåll ska kunna införlivas i de övergripande teman som beskrivs ovan.

Kursplaner för SAS-kurser följer de processer och principer som regleras i HT-fakulteternas
gällande Anvisningar för kursplaner, med vissa specifika krav:

 Kurskod anges som SASH01 fram tills alla siffror (upp till 99) är slut. Därefter påbörjas
en ny serie SASB01 osv.

 Kursens titel anges utan ämne som förled och den engelska titeln anges både i fältet för
svensk titel och engelsk titel.

 Förkunskapskrav ska normalt anges som grundläggande behörighet, eller max 30hp i
akademiska studier.

 Betygsskala ska vara A-E (U).

 Undervisningsspråk ska vara engelska.

Kursplaner skrivs på svenska och Kansli HT ansvarar för att de översätts till engelska efter
fastställande.

Kurstillfällen för SAS-kurser
Grundprincipen är att SAS-kurser ska vara tillgängliga för samtliga studenter vid Lunds
universitet (de får inte öronmärkas för vissa avtalsstudenter).

Kurserna ska ges på campus och utlysas som campuskurser, med undervisningsform Normal.

Studietakt och undervisningsperiod läggs in efter avstämning med IK som gör en övergripande
schemaplanering inför varje termin (se nedan).

Kurstillfället ska markeras ”Lämpligt för utbytesstudenter”, så att kursen förs över till
SoleMove.

Institutionerna bestämmer om kurserna ska utlysas i den internationella antagningsomgången
för kurser (IKVTxx respektive IKHTxx).

Kursplanering och schemaläggning
SAS-kursutbudet som helhet vid HT koordineras så att kurserna i möjligaste mån fördelas jämnt
över ett år. IK ansvarar för att samordna en överblick för schemat så att kurserna kan läggas på
olika tider under terminen och utbudet ska spridas över höst- och vårterminen. IK gör
övergripande schemaplanering avseende studieperiod (i datum), studietakt och
undervisningsdagar ett år innan kursgivning.

Förslag på schema och en förfrågan om planeringstal skickas från HT-Internationella kontoret
till institutionen/avdelningen senast i slutat av september inför följande hösttermin och senast i
slutet av april inför följande vårtermin. Den slutliga schemaläggningen och lokalbokningen görs
av schemaläggarna på SOL respektive LUX samtidigt som all schemaläggning äger rum, men
SAS-kurser har prioritet med utgångspunkt i den planering som gjorts.

Schemaläggning följer vissa specifika krav:
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 Kurserna ska omfatta minst 30 klocktimmar undervisning (t.ex. föreläsning, seminarier,
handledning).

 Inga undervisningspass ska förläggas på klämdagar eller under påskveckan.

 Undervisning och examination ska avslutas före julledigheten under höstterminen för att
undvika att utbytesstudenterna ska behöva åka tillbaka till Lund enbart för att göra en
tentamen.

 Tentamen ska inkluderas i tidsperioden som anges i schemat.

 Undervisning ska helst ges samma tid och i samma lokal under terminens gång.


