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   Sändlista 

Fastställande av utbildningshandboken för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå vid SLU 

Beslut 

Utbildningsnämndens ordförande beslutar  

att fastställa utbildningshandboken för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid 

SLU enligt bilaga 1, 

att utbildningshandboken träder i kraft den 1 september 2019, 

att samtidigt upphäva äldre beslut och styrdokument enligt förteckning i bilaga 1, 

att uppmana universitetsdirektören att tillse att utbildningshandboken översätts till 

engelska samt att ett fortsatt arbete bedrivs för kontinuerlig utveckling av 

utbildningshandboken. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt styrelsens delegationsordning (SLU ID: SLU.ua.2018.1.1.1-561) åligger det 

sedan 2014 utbildningsnämnden (UN) att besluta om riktlinjer, policydokument och 

handlingsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  

I juni 2018 fastställdes den första upplagan av SLU:s utbildningshandbok (SLU ID: 

SLU ua 2018.1.1.1-2343). Den ersätte då ett flertal äldre styrdokument inom utbild-

ningsområdet samt hela utbildningens regelsamling. Föreliggande beslut gäller den 

andra upplagan, i linje med målsättningen att utbildningshandboken ska utvecklas 

kontinuerligt för att behålla sin relevans. Ärendet har beretts inom den utbildnings-

administrativa noden där även en studentrepresentant ingår.  

Motiv till beslutet 

Det övergripande syftet med utbildningshandboken är att tydliggöra vilka rättigheter 

och skyldigheter som studenter, lärare och annan personal har inom utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå vid SLU. Årets ändringar följer av utbildnings-

nämndens beslut i specifika frågor och påpekanden från UKÄ eller utgör inkor-

porerandet av tidigare separata styrdokument. Dessutom har flera förtydliganden 

gjorts för att klargöra innebörden av tidigare beslutade regler. 
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Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Denna upplaga av utbildningshandboken är kompletterad med följande delar: 

 Begreppet inriktning för examen har tillförts och definierats. 

 Begreppet praktiska examinationer har tillförts. 

 Avsnittet om nedläggning av kurs har utökats betydligt. 

 Avsnittet om att avveckla utbildningsprogram har utökats betydligt. 

 Nytt avsnitt om principer för namngivning av utbildningsprogram har tillförts. 

 Nytt avsnitt om gemensamma program och examina har tillförts. 

 Nytt kapitel om utbildning för hållbar utveckling har tillförts. 

Vilka tillägg och ändringar som gjorts framgår mer detaljerat av utbildningshand-

bokens avsnitt 1.4 Förändringar sedan föregående version.  

En funktionsadress utbildningshandbok@slu.se har inrättats dit förbättringsförslag och 

synpunkter på utbildningshandboken kan lämnas. Avsikten är inte att detta ska utgöra 

en frågelåda utan en samlingsplats för förslag för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. 

Härutöver kan fortlöpande uppdatering av länkar göras i utbildningshandboken utan 

särskilt beslut. 

UN beslutade den 11 april 2019 (§ 20c/19) att uppdra till utbildningsnämndens 

ordförande att fastställa ny version av utbildningshandboken inför läsåret 2019/20.  

Beslut i detta ärende har fattats av UN:s ordförande Karin Holmgren efter föredrag-

ning av utbildningshandläggare Johan Torén.  

 

 

Karin Holmgren 

   Johan Torén 

 

Bilaga 

1. UTBILDNINGSHANDBOK – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå vid SLU (separat dokument) 

2. UTBILDNINGSHANDBOK – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå vid SLU (separat dokument där tillförda eller 

förändrade texter, jämfört med den tidigare versionen, är markerade med rött) 
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Sändlista 

Universitetsdirektören 

Programnämnderna via ordföranden 

Programstudierektorerna 

Dekanerna 

Institutionsstudierektorerna (motsvarande) 

Avdelningscheferna inom universitetsadministrationen  

Överbibliotekarien 

Kopia för kännedom 

Utbildningsnämnden  

Utbildningsadministrativa noden 

SLUSS 


