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Sändlista

Inriktningsdokument för utbildning på grund- och
avancerad nivå 2017–2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå
2017–2020.

Redogörelse för ärendet
I samband med utarbetandet av SLU:s strategi för 2017–2020 beslutade rektor om
uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument. 1 I beslutet
framgår att inriktningsdokument inom utbildning, samverkan samt fortlöpande
miljöanalys ska utgöra underlag för de strategier som fakulteterna ska utarbeta.
Utbildningsnämnden förväntas utarbeta ett inriktningsdokument för utbildning som
syftar till att prioritera och klargöra utbildningsinriktningen under 2017–2020.
Inriktningsdokumentet för utbildning ska innehålla en övergripande planering om
utvecklingen av utbildningar samt utbildningsinriktningen vid SLU.
Dimensionering, kvalitet och genomförande ingår också. Inriktningsdokumentet
ska bygga på SLU:s strategi.
Vid sitt sammanträde den 17-18 maj 2016 förde utbildningsnämnden en strategisk
diskussion om utbildningarnas framtida utveckling vid SLU. Med utgångspunkt i
denna diskussion arbetades ett första utkast till inriktningsdokument fram. Detta
skickades till programnämnder och fakultetsnämnder för synpunkter.
Inriktningsdokumentet diskuterades därefter på ett möte för strategiska
utbildningsfrågor den 22–23 augusti 2016, dit ledamöter i utbildningsnämnder,
programnämnder och fakultetsnämnder samt programstudierektorer var inbjudna.
Skriftliga synpunkter har framförts från programnämnd landskap & trädgård,
programnämnd naturresurser & jordbruk tillsammans med fakultetsnämnden för
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naturresurser och jordbruksvetenskap, programnämnd veterinärmedicin och
husdjur, programnämnd skog, biblioteket samt utbildningsavdelningen.
Utifrån de skriftliga synpunkterna och diskussionen vid det strategiska utbildningsmötet bearbetades utkastet vidare, och diskuterades därefter vid utbildningsnämndens sammanträde den 7 september 2016. Inriktningsdokumentet fastställdes
slutligen av utbildningsnämnden vid sammanträdet den 12 oktober 2016.
Inriktningsdokument har diskuterats i rektors ledningsråd.
Personalorganisationerna har informerats den 4 oktober 2016.

Motiv till beslutet
Enligt SLU:s strategi för 2017–2020 är det övergripande strategiska målet för
fokusområdet Studenter och utbildning: SLU är ett attraktivt lärosäte för studenter
och har utbildningar med hög kvalitet och samhällsrelevans. Detta mål preciseras i
tre delmål och fem prioriterade åtgärder.
Inriktningsdokumentet konkretiserar den strategiska inriktningen inom
fokusområdet Studenter och utbildning, i syfte att stödja genomförandet av SLU:s
gemensamma strategi.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Inriktningsdokumentet prioriterar och klargör inriktningen för utbildning på grundoch avancerad nivå vid SLU under perioden 2017–2020, men har även relevans på
längre sikt. Den strategiska inriktningen ska återspeglas i resursfördelning,
verksamhetsplaner samt andra typer av styrdokument och beslut på alla nivåer
inom SLU. Inriktningsdokumentet ska utgöra ett stöd för fakulteter och
programnämnder i deras arbete med att tillämpa SLU:s strategi. De strategiska
målen följs bland annat upp inom ramen för SLU:s systematiska kvalitetssäkring
av utbildning.
Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av
utredare Ingeborg Amnéus.

Karin Holmgren

Ingeborg Amnéus

2/3

Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017–2020

Sändlista
Fakultetsnämnderna
Programnämnderna

Kopia för kännedom
Rektor
Vicerektor för samverkan
Vicerektor för fortlöpande miljöanalys
Universitetsdirektören
Chefen för
biblioteket
egendomsavdelningen
ekonomiavdelningen
infrastrukturavdelningen
internrevisionen
IT-avdelningen
kommunikationsavdelningen
ledningskansliet
personalavdelningen
planeringsavdelningen
utbildningsavdelningen
Fakultetsdirektörerna
Sluss
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