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Utbildningsnämnden

BESLUT
Sändlista

Preciserade riktlinjer för progression i masterprogram
vid SLU
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa Riktlinjer för progression inom masterprogram vid SLU enligt bilaga
till detta beslut.
att riktlinjerna ska tillämpas successivt när nya eller reviderade utbildningsplaner
tas upp för beslut i UN.

Redogörelse för ärendet
Rektor beslutade 2013-10-14 om Övergripande riktlinjer för utbildning på grundoch avancerad nivå (dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639).
Riktlinje 25 avser progression i utbildningen:
•

Samtliga utbildningsprogram ska se över inom vilka huvudområden
examina ska utfärdas och beakta följande:
i.
Utbildningsprogrammen ska erbjuda en studiegång med tydlig
fördjupning och progression inom huvudområdet.

Utbildningsnämnden (UN) är det organ som beslutar om utbildningsplaner vid
SLU. Inom UN har det förts diskussion om behörighetskrav och möjligheter till
progression i samband med granskning av utbildningsplaner för masterprogram.
UN har framfört önskemål om att ta fram en strategi för progression inom
masterprogram, som även beaktar studenter från andra lärosäten som kan vara
intresserade av SLU.

Motiv till beslutet
En tydlig progression inom utbildningsprogram är en viktig kvalitetsaspekt. UN ser
det som angeläget att SLU:s program erbjuder en genomtänkt studiegång – inte
bara ett urval fristående kurser.
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Preciserade riktlinjer för progression i masterprogram vid SLU

Genom att precisera de övergripande riktlinjerna avseende progression inom
utbildningen ges tydligare villkor för planeringen av masterprogram vid SLU.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Beslutet innebär att det blir tydligare vad som avses angående progression inom
masterprogram, vilket bör underlätta för dem som planerar SLU:s masterprogram.
Fokus ligger på utformningen av SLU:s erbjudande i form av utbildningsprogram.
SLU:s krav för att utfärda masterexamen påverkas inte.
Beslut i detta ärende har fattats av Utbildningsnämnden efter föredragning av
Johan Torén, planeringsavdelningen. I beredningen har Ingeborg Amnéus,
planeringsavdelningen, deltagit.

Lena Andersson-Eklund,
Utbildningsnämndens ordförande

Johan Torén
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Riktlinjer för progression inom masterprogram vid
SLU
Utgångpunkt för Utbildningsnämndens (UN) beslut om utbildningsplaner är de
övergripande riktlinjer på grund- och avancerad nivå (dnr SLU ua 2013.1.1.14639) som har beslutats av rektor.
I frågan om progression i utbildningen framgår det i de övergripande riktlinjerna
att:
•

Samtliga utbildningsprogram ska se över inom vilka huvudområden
examina ska utfärdas och beakta följande:
i.
utbildningsprogrammen ska erbjuda en studiegång med tydlig
fördjupning och progression inom huvudområdet.
(Riktlinje 25)

För att tydliggöra hur progression inom masterprogram ska tolkas bör denna
riktlinje förtydligas enligt följande:

Tydliggörande av riktlinje 25 (progression):
1. Masterprogram ska ha en studiegång där minst 15 hp består av gemensamma kurser. Med gemensamma kurser avses att ingen valbarhet inom
programmet erbjuds under den perioden som kursen ges.
2. Masterprogram ska ha en studiegång där minst 15 hp består av kurser i
nivå A1F inom huvudområdet för examen.
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