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Kvalitetssäkring av Etologi och djurskydd – 
kandidatprogram 
Sammanfattning av kvalitetsdialogen 2019-10-24 
Dialogen om programmet handlade mycket om dess profil, huvudämne och 
övergripande innehåll. Viss oro finns bland programansvariga över att antalet 
sökande är minskande, även om programmet fyller platserna.  
En stor del av diskussionerna upptogs av frågan om programmets huvudämne. En 
aspekt av det är huruvida studenterna vill ha examen i biologi eller 
husdjursvetenskap och om det påverkar studentrekryteringen. En annan aspekt är 
programmets profil, syfte och målgrupp. Det är viktigt för programmets fortsatta 
utveckling att dessa frågor tydliggörs.  
Sedan flytten från Skara 2014 sker viss samläsning med andra liknande 
utbildningar; en del av dialogen handlade om hur det bäst kan ske så att den 
dynamik som skapas gagnar studenternas inlärningEn sätt att hitta en lösning är att 
förstärka kontakten och dialogen om programmet med ansvariga lärare och 
prefekter på alla inblandade institutioner. I själva beslutsdokumentet finns fler 
gemensamma utvecklingsåtgärder som relaterar till lärarrollen. 
Något som utmärker EoD-programmet är dess starka alumnverksamhet vilket 
borde kunna ge goda förutsättningar att utveckla och systematisera kontakterna 
med branschen.  

Prorektors bedömning (baserat på samtliga underlag och kvalitetsdialogen) 
Prorektor bedömer att programmet i huvudsak fungerar bra. Utifrån underlagen och 
kvalitetsdialogen har följande utvecklingsområden identifierats. 

Utvecklingsåtgärder  
I programnämndens nulägesrapport och under kvalitetsdialogen identifierades flera 
bra och konstruktiva utvecklingsåtgärder. Prorektor bedömer det som särskilt 
prioriterat att programnämnden vidtar åtgärder för att: 

• Skapa större tydlighet i programmet avseende syfte och huvudämne 
• Utveckla formerna för samarbete mellan de institutioner som är inblandade 

i programmet i syfte att stärka lärarrollen. 
Då SLU:s process för kvalitetssäkring syftar till att stödja närvaron av en 
kvalitetskultur som innebär kontinuerlig och strategisk utveckling och förbättring 
av utbildningarna, uppmanas programnämnden att arbeta vidare med samtliga 
identifierade utvecklingsåtgärder (i frågeformuläret, programnämndens 
nulägesanalys och minnesanteckningar från kvalitetsdialogen) och inte endast de 
ovanstående. 

En delavstämning avseende kvalitetsarbetet görs av utbildningsnämnden i april 
2021. 
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