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SLU:s programutbud för läsåret 2021/22 på grundoch avancerad nivå
Beslut
Styrelsen beslutar följande rörande utbildningsutbudet för läsåret 2021/22:
att erbjuda de utbildningsprogram som anges i bilagan till detta beslut
inklusive de utbildningsprogram som SLU deltar i genom samarbetsavtal,
att i förekommande fall tillämpa en s.k. fortsättningsgaranti för antagning
till masternivå,
att erbjuda utbildning som leder till jägmästar- och agronomexamen enligt
Bolognamodellen i form av kandidat- samt masterprogram,
att uppdra åt rektor att i förslaget till anslagsfördelning för år 2021 beakta
finansieringen av ett ökat antal helårsstudenter som utbildningsutbudet kan
komma att medföra, samt
att uppdra åt Utbildningsnämnden att dels fastställa de slutliga namnen på
de internationella programmen, dels att före den 10 augusti 2020 till
styrelsen lämna förslag på de övriga programmens slutliga namn på svenska
och engelska.

Redogörelse för ärendet
Styrelsen har i sin delegationsordning 1 förbehållit sig rätten att besluta om
universitetets utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå efter förslag
från Utbildningsnämnden (UN). UN har den 14-15 maj 2020 lämnat ett sådant förslag
till styrelsen avseende läsåret 2021/2022. Styrelsens beslut överensstämmer med UN:s
förslag.

”Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt
underställda denna”, senaste lydelse enligt beslut den 20 februari 2019, § 10/19 (SLU ID: SLU ua
2019.1.1.1-681) därefter gjorda kompletteringar.
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Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2020/21

Styrelsen uppdrog den 20 februari 2019, § 15/19, SLU ID: SLU.ua.2019.1.1.1-685, åt
rektor att tillsammans med SLU:s utbildningsorganisation genomföra ett
utvecklingsprojekt för utbildningen med visionen att fördubbla antalet SLU-studenter
på grund- och avancerad nivå till år 2027 i förhållande till antalet studenter år 2017.
Målsättningen är att öka antalet studenter i form av både fler sökande och fler antagna
och att studentpopulationen ska spegla Sveriges unga befolkning. Utvecklingsarbetet,
som bedrivs under namnet fördubblingsprojektet, är en process som pågår över flera
år.
Styrelsen tog den 28 april 2020, § 28/20, del av Programportföljutvecklingsprojektets
rapport En programportfölj för framtiden - förslag om förändrat utbildningsutbud,
SLU ID: ua.2020.1.1.2-1294, där projektet redovisas utförligt.
Dagens beslut är en del i processen och medför bl.a. att:
• en utökad 3+2-struktur (Bolognaanpassning) med tillhörande fortsättningsgaranti,
• ett kandidatprogram ges på engelska,
• fler tvär- och mångvetenskapliga utbildningar ges,
• synergieffekter kan nås genom att utbildningar ges som stärker samarbeten över ortsoch fakultetsgränser,
• samarbetet med andra universitet som Uppsala och Wageningen ökar.
I UN reserverade sig de ledamöter som är studenter mot den föreslagna ändringen av
agronomprogrammen. Sluss anser inte att de nya programmen i tillräcklig grad uppnår
målsättningarna om ökad attraktivitet, flexibilitet och anställningsbarhet.

Motiv till beslutet
Styrelsens beslut om programutbud är ettåriga och dagens beslut är därför en
förutsättning för att universitetet ska kunna erbjuda utbildningar under år 2021/2022.
Programmens namn är preliminära tills styrelsen i slutet av september tar ställning till
de slutliga namnen. För de två internationella programmen, som ges på engelska och
där annonsering, marknadsföring och sista datum för ansökan sker tidigare än för de
nationella programmen, är det lämpligt att UN får fatta beslut vilket beräknas ske vid
det ordinarie mötet den 10 september.
Den anpassning till Bolognamodellen som nu sker har övervägts under en längre tid.
Detta steg tillsammans med de övriga förändringarna bedöms öka universitetets
attraktivitet som lärosäte och är en viktig förutsättning för kommande beslut inom
området. Den höjda ambitionsnivån medför ökade kostnader inom
redovisningsområdet Utbildning på grund- och avancerad nivå vilket innebär att
styrelsen i november i år önskar ta ställning till rektors beräkning för dessa kostnader.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Beslutet innebär nedanstående huvudsakliga förändringar i förhållande till det utbud
som ges för år 2020/2021:
Följande program inrättas och erbjuds första gången (prel. programnamn):
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1. Ekonomi – lantbruk (kandidat)
2. Ekonomi – skog (kandidat)
3. Forest and Landscape (BSc)
4. Djur och hållbarhet (kandidat)
5. Livsmedelsvetenskap (kandidat)
6. Mark och växtproduktion (kandidat)
7. Samhällsutveckling landsbygd (kandidat)
8. Skogsvetarprogrammet (kandidat)
9. Politices kandidat – hållbar utveckling
10. Sustainable Food and Landscape (MSc)
Ovanstående program 1-8 ersätter, tillsammans med masterprogram, nuvarande fem
agronomprogram och jägmästarprogrammet, vilka inte längre erbjuds. Kandidatprogrammet Sport- och sällskapsdjur samt Tekniskt/naturvetenskapligt basår för
blivande jägmästare läggs ned.
Omformningen av 5-åriga yrkesutbildningar till 3-åriga kandidat- och 2-åriga
masterprogram innebär att de åtta kandidatprogram som startar hösten 2021 ska följas
av masterprogram som startar senast år 2024. Årets beslut förutsätter därför att
styrelsen senast under år 2023 beslutar om inrättandet av anslutande masterprogram
där inte sådana program redan finns.
För att säkerställa att studenterna, efter relevanta kandidatprogram, får tillträde till den
avancerade nivån, kommer SLU att anta alla sökande studenter i den nationella
antagningsomgången, som är behöriga till relevanta masterprogram. Det är inte tillåtet
att ge förtur för studenter som genomgått kandidatprogram vid SLU.
Målsättningen är att öka utbildningsvolymen inom områden som är centrala för SLU:s
uppdrag. Programmen kan då komma att fyllas utöver nuvarande resursram, men det är
inte sannolikt eftersom det krävs specifik kompetens för att nå särskild behörighet till de
berörda masterprogrammen. Det är inte ett stort antal studenter som idag läser dessa
program eller motsvarande. Beslutet innebär dock en viss ekonomisk risk eftersom
universitetet inte kan fastställa antal platser utan måste anta alla som är behöriga.
Styrelsen förutsätter att rektor följer utvecklingen och håller styrelsen underrättad i
frågan.
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av prorektor,
tillika ordförande i UN, Karin Holmgren. I ärendets beredning har även
utbildningshandläggare Johan Torén deltagit och i den slutliga formuleringen har även
akademisekreterare Sune Lindh deltagit. Förhandling med personalorganisationerna
(Saco) skedde den 2 juni 2020.

Rolf Brennerfelt
Karin Holmgren
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Bilaga

SLU:s programutbud läsåret 2021/22 per programnämnd och
programgrupp.

Sändlista
Utbildningsnämnden
Programnämnderna
Fakultetsnämnderna

Kopia för kännedom
Universitetsdirektören
Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen
Utbildningsadministrativa noden
Överbibliotekarien
Sluss
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Bilaga 1: SLU:s programutbud läsåret 2021/22* per
programnämnd och programgrupp
Programnämnden för utbildning inom
landskap och trädgård (PN-LT)

Programkod

Programgrupp landskapsarkitektur, Alnarp
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

LY002

Landscape Architecture – Master’s programme

LM006

Programgrupp landskapsarkitektur, Ultuna
Landskapsarkitektprogrammet – Uppsala

LY009

Landscape Architecture for Sustainable
Urbanisation – Master’s programme

Kommentar

LM009

Programgrupp park och trädgård
Landskapsingenjörsprogrammet – Alnarp

LY001

Landskapsingenjörsprogrammet – Uppsala, 180
hp

LY010

Trädgårdsingenjörsprogrammet: design

Ny kod

Yrkesexamen 180 hp från och med 2021.

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering
och förvaltning – masterprogram

LM004

Samarbete med Malmö universitet, SLU
ansvarar för antagningen.

Outdoor environment for health and well-being
– Master’s programme

LM007

Ges både med 100 % studietakt och med
50 % studietakt.

Sustainable Food and Landscape (MSc)

Ny kod

Nytt masterprogram.

Programgrupp odling, trädgård
Trädgårdsingenjörsprogrammet: odling

Ny kod

Yrkesexamen 180 hp från och med 2021.

Agroecology – Master’s programme

LM005

Horticultural Science – Master’s programme

LM008

*) Masterprogram som ges på engelska erbjuds i både den internationella och nationella
antagningsomgången.
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Programnämnden för utbildning inom
naturresurser och jordbruk (PN-NJ)

Programkod

Programgrupp naturvetenskap
Nyckel till natur och miljö – naturvetenskaplig
bastermin, 20 veckor

Kommentar

Ges på vårterminen, ansökan senast
15 oktober året innan.

Livsmedelsvetenskap (kandidat)

Ny kod

Nytt kandidatprogram, en del av
agronomutbildningen.

Mark och växtproduktion (kandidat)

Ny kod

Nytt kandidatprogram, en del av
agronomutbildningen.

Biologi och miljövetenskap –
kandidatprogram

NK001

EnvEuro – European Master in Environmental
Science

NM025

Soil, Water and Environment – Master´s
Programme, 120 credits

NM029

Samarbete med lärosäten inom ELLS, varje
lärosäte ansvarar för sin antagning.

Programgrupp teknik
Civilingenjör i energisystem

TES2Y

Samarbete med Uppsala universitet, som
ansvarar för antagningen.

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

TMV2Y

Samarbete med Uppsala universitet, som
ansvarar för antagningen.

Programgrupp lantmästare
Lantmästarprogrammet

Ny kod

Yrkesexamen 180 hp från och med 2021.

Programgrupp ekonomi
Ekonomi – lantbruk (kandidat)

Ny kod

Nytt kandidatprogram, en del av
agronomutbildningen.

Ekonomi – hållbar utveckling

NK011

Politices kandidat – hållbar utveckling

Ny kod

Agricultural economics and management –
Master’s programme

NM031

Agricultural Food and Environmental Policy
Analysis (AFEPA)

NM030

Environmental economics and management –
Master’s programme

NM005

Programgrupp landsbygd/miljö/ tvärvetenskap
Samhällsutveckling landsbygd (kandidat)
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Ny kod

Nytt kandidatprogram.

Masterprogram inom Erasmus Mundus.
Universitetet i Bonn (Rheinische FriedrichWilhelms-Universität, Bonn) i Tyskland är
koordinerande, SLU ansvarar för sin
antagning.

Nytt kandidatprogram, en del av
agronomutbildningen.

Environmental communication and
management – Master’s programme

NM026

Rural development and natural resource
management – Master’s programme

NM009

Sustainable development – Master’s
programme

NM011

Sustainable Food Systems – Master’s
programme

NM028

Programnämnden för utbildning inom skog
(PN-S)

Programkod

Samarbete med Uppsala universitet, som
ansvarar för antagningen.

Kommentar

Programgrupp skogsmästare
Skogligt basår för blivande skogsmästare,
40 veckor
Skogsmästarprogrammet

SY002

Programgrupp jägmästare + master
Ekonomi – skog (kandidat)

Nytt kandidatprogram, prel. en del av
jägmästarutbildningen.

Forest and Landscape (BSc)

Nytt kandidatprogram, prel. en del av
jägmästarutbildningen.

Skogsvetarprogrammet (kandidat)

Nytt kandidatprogram, en del av
jägmästarutbildningen.

Euroforester – Master’s programme

SM001

Management of fish and wildlife populations –
Master’s programme

SM003

Sustainable Forest and Nature Management
(SUFONAMA)

EMSUF

Forest Ecology and Sustainable Management –
Master’s programme, 120 hp

SM007

Skogsbruk med många mål, 120 hp

SMTA2

Samarbete med Linnéuniversitetet, SLU
ansvarar för antagningen.

Plant Biology for Sustainable Production –
Master’s programme
• SKOG Skogsbioteknik
• VÄXT Växtskydd och växtförädling
• ODLA Odlade växters abiotiska och
biotiska interaktioner
• GENE Genetisk och molekylär
växtbiologi
• ERAS Erasmus Mundus Plant
Biology emPLANT

SM006

Samarbete med Uppsala, Stockholms, Umeå
och Helsingfors universitet. Antagning på
respektive lärosäte. Inriktningen emPLANT
är en Erasmus Mundus Joint Master Degree,
koordineras av UniLaSalle i Bauvais,
Frankrike. SLU ansvarar för sin antagning.
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Masterprogram inom Erasmus Mundus.
Københavns universitet är koordinerande,
SLU ansvarar för sin antagning.

Programnämnden för utbildning inom
veterinärmedicin och husdjursvetenskap
(PNVH)
Programgrupp veterinärmedicin
Veterinärprogrammet

Programkod

Kommentar

VY009

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen
från land utanför EU/EES och Schweiz (Tuvet)
Programgrupp djuromvårdnad
Djursjukskötarprogrammet

TU001

Utbildningen ger inte examen, men möjliggör
svensk veterinärlegitimation.

VY010

Programgrupp husdjursvetenskap
Djur och hållbarhet (kandidat)

Nytt kandidatprogram, en del av
agronomutbildningen.

Etologi och djurskydd – kandidatprogram

VK005

Animal science – Master’s programme

VM006

Inriktningen European Master in Animal Breeding är en Eramus Mundus Joint Degree koordinerad av BOKU i Wien, Österrike. SLU
ansvarar för sin antagning.

Ny kod

Yrkesexamen 180 hp från och med 2021.
Samarbete med hästbranschen, som
delfinansierar utbildningen.

Programgrupp hippologi
Hippologprogrammet
• inriktning ridhäst
• inriktning travhäst
• inriktning islandshäst
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