
Tabell 1: HST för programkurser redovisade per program vid institutionen

Utfall Prognos Budget Budget

Program Vt-2017 Ht-2017 Vt-2018 Ht-2018

Kandidatprogrammet i industridesign 22 22 21,5 22

Masterprogrammet i avancerad produktdesign 10 11,5 10 9,5

Masterprogrammet i interaktionsdesign 9 9 7,5 9

Masterprogrammet i transportdesign 8 10,5 8,5 9,5

Kommentarer till tabell 1:

Kandidatprogrammet: minskningen beror på att studenter beviljats studieuppehåll för en del av 

terminen. Den skenbara minskningen av HST på masterprogrammen beror på att vi i 2017 års 

budget/prognos hade inkluderat de avgiftsfinansierade studenterna i totalberäkningen av HST-

produktionen, medan vi nu separerat anslags- och avgiftsfinansierade och nu (i avvaktan på andra 

instruktioner) enbart redovisar anslagsstudenter. 



Tabell 2:  HST fristående kurser vid institutionen

Netto Utfall Prognos Budget Budget Netto

föränd Nivå-kurser Vt-2017 Ht-2017 Vt-2018 Ht-2018 föränd

-0,5 Grund 34 37 33 40 1,50

-2 därav grundl. behörighet 5 13 4 14 -0,38

-1,5 Avancerad 0,00

-0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommentarer till tabell 2:

Några av våra fristående kurser ges inom andra program på Umeå universitet. 

Kullarna beräknas vara större ht18 än tidigare år. Vi räknar också med fler 

kursdeltagare på kursen Kroki, 7,5 hp, då söktrycket är stort. Den nya kurserna 

i 2D- och 3D-formgivning beräknas också ha fler studenter, då vi redan i år 

(första året kurserna ges) hade ett högre söktryck än beräknat. Prognosen för 

Ht-2017 som tidigare var 31(12) har räknats upp då fler studenter har 

kursregistrerats än vi tidigare beräknat.

Kandidatprogrammet: minskningen beror på att studenter beviljats studieuppehåll för en del av 

terminen. Den skenbara minskningen av HST på masterprogrammen beror på att vi i 2017 års 

budget/prognos hade inkluderat de avgiftsfinansierade studenterna i totalberäkningen av HST-

produktionen, medan vi nu separerat anslags- och avgiftsfinansierade och nu (i avvaktan på andra 

instruktioner) enbart redovisar anslagsstudenter. 



Tabell 3: Nya kurser för 2018 vid institutionen

Kurser Antal HSTMålgrupp

Kommentarer till tabell 3:

Under hösten 2018 planeras en kurs om 7,5 hp, som ska ges vid Sliperiet inom 

ramen för det fakultetsövergripande Masterprogrammet i digital fabrikation 

och innovation (förlagt under Institutionen för Informatik). Utbildningsplanen 

för programmet är antagen av Informatik/Samfak, men kursplanen är ännu inte 

behandlad i UK och fakultetsnämnden för TekNat. Därför har vi heller inte 

räknat med det studentantalet (ca 20 studenter) i HST-beräkningen för 2018, 

men vi förutser att vi -- om kursplanen godkäns -- behöver äska om att  utöka 


