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Sändlista 

 

Beslut om Lokal examensordning – regler för examina 

på grundnivå och avancerad nivå vid SLU 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa Lokal examensordning – regler för examina på grundnivå och 

avancerad nivå vid SLU enligt bilaga, 

att denna lokala examensordning ska gälla för examina som utfärdas efter den 

1 januari 2018, 

att uppmana universitetsdirektören att revidera aktuella utbildningsplaner för 

masterprogram i linje med denna lokala examensordning, 

att upphäva Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid 

SLU (Examensordning), (dnr SLU ua 30-1404/10) och det styrande dokumentet 

Ämnen och huvudområden vid SLU (dnr SLU ua Fe.2012.3.0-4254) från och med 

den 1 januari 2018. 

Ärendet 

Bakgrund 

I bilaga till Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet anges vilka 

examina som SLU får utfärda och vilka krav som gäller för respektive examen. 

SLU får bestämma vilka preciserade krav som ska gälla inom ramen för kraven i 

varje examensbeskrivning. I denna lokala examensordning anges vissa allmänna 

krav som gäller för samtliga examina på grundnivå och avancerad nivå som 

utfärdas av SLU och därtill preciserade krav för de generella examina.  
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Beslutets motiv och konsekvenser  

Föreliggande beslut innebär följande: 

 SLU ändrar sina regler så att upp till och med 30 hp kurser på grundnivå 

får inkluderas i en masterexamen, förutsatt att dessa kurser inte ingått i 

behörighetsgivande kandidatexamen (eller motsvarande). 

 

Motivet till att höja antalet högskolepoäng på grundnivå som kan inklu-

deras i en masterexamen är framförallt att underlätta vid internationella 

utbytesstudier. Ytterligare en anledning är att studenterna ska kunna ta med 

så kallade verktygskurser och breddningskurser inom examenskraven om 

de saknar dessa från grundnivån. 

SLUSS har påpekat att SLU hittills har haft högre krav än många andra 

svenska lärosäten vad gäller andelen högskolepoäng på avancerad nivå 

som får inkluderas i en masterexamen. En analys av andra lärosätens 

regelverk bekräftar bilden. En klar majoritet av de tillfrågade lärosätena 

(14 av 16) accepterar 30 hp kurser på grundnivå i masterexamen. 

 

 SLU ändrar sina regler så att kravet på 30 hp självständigt arbete ska 

utgöras av ett sammanhållet masterarbete (A2E) för masterexamen. För 

studenter som påbörjat sin utbildning vid SLU före den 1 januari 2018 är 

det fortfarande möjligt att uppfylla kravet för masterexamen genom två 

arbeten om vardera minst 15 hp på avancerad nivå. 

 

Motivet till ändringen är att det i SLU:s utbildningsplaner för master-

program redan anges att 30 hp självständigt arbete (masterarbete/A2E) 

utgör krav för masterexamen. Numera erbjuder SLU inte något magister-

program och inte heller 15 hp magisterarbeten (A1E). Därför är det svårt 

att uppfylla kraven på självständigt arbete med två separata arbeten om 

vardera minst 15 hp på avancerad nivå vid SLU. 

 

 Möjligheter och begränsningar vad gäller dubbla examina och relationen 

mellan yrkesprogram – yrkesexamina – generella program – fristående 

kurser – generella examina har tydliggjorts. En kurs kan ingå i flera olika 

examina, men en kurs som ingår i behörigheten för nästa nivå, kan inte 

ingå i examen på den högre nivån. 

 

Ett och samma självständiga arbete kan bara ingå i en (1) yrkesexamen och 

en (1) generell examen på samma nivå. Ett arbete som ingår i examen på 

grundnivå får också ingå i en (1) yrkesexamen på avancerad nivå. För den 

senare examen krävs dock ytterligare ett självständigt arbete, som ska 

genomföras på avancerad nivå. Utformningen av dessa krav har betydelse 

för hur t.ex. trädgårdsingenjörer ska kunna fortsätta på avancerad nivå och 

även uppnå kraven för en hortonomexamen.  
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 SLU har numera rätt att utfärda djursjukskötarexamen (180 hp). Den som 

före den 1 januari 2018 har påbörjat en utbildning till en djursjukvårdar-

examen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de 

äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av 2021. 

 

 SLU tillämpar de beteckningar för kursers nivå och fördjupning inom 

huvudområde som SUHF har definierat. Ett förtydligande införs om att 

kravet på progression gäller inom respektive huvudområde. 

 

 Huvudområden, som utgör grund för generella examina och som hittills 

varit beskrivna i ett eget styrdokument, blir nu en bilaga till SLU:s 

examensordning. Tidigare formulering om möjligheter till studier vid SLU 

på olika nivåer inom respektive huvudområde tas bort från löptexten. 

Istället införs en överblickbar krysslista som markerar möjligheten till 

examen på grundnivå respektive avancerad nivå. 

 

Vissa redaktionella ändringar har gjorts i ämnesbeskrivningarna och den 

uppdaterade beskrivningen för livsmedelsvetenskap, enligt UN:s beslut 

2017-09-06 (SLU ID: SLU.ua.2017.1.1.1-2916), är införlivad. 

 

 Kurser ska kunna klassas i andra ämnen än SLU:s huvudområden. Kurser 

med andra klassningar kan vara verktygskurser eller kan utgöra en komp-

lettering/breddning till studier i huvudområdet. Enligt styrelsens delega-

tionsordning är det UN som beslutar om vilka ämnen som ska finnas inom 

universitetet utan att vara huvudområden, Samtliga ämnen som används 

vid klassificering av kurser inom utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå vid SLU kommer att förtecknas i kommande utbildningshandbok.  

 

I ärendets beredning har examenshandläggare Helny Carlsson och Danijela 

Krajisnik, båda utbildningsavdelningen, medverkat. Programnämnderna har beretts 

möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till reviderad lokal examensordning. 

Utbildningsnämnden behandlade förslaget och framförde synpunkter vid sitt möte 

den 13 december 2017 (§ 76/17). Ställningstaganden gjordes i ett antal principiella 

frågor och därefter uppdrog nämnden till dess ordförande att slutföra beredningen 

och fastställa den slutgiltiga utformningen av den lokala examensordningen.  

Beslut har fattats efter föredragning av utbildningshandläggare Johan Torén.  

 

 

Karin Holmgren 

   Johan Torén 
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Bilaga 

Lokal examensordning – regler för examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU  

Sändlista 

PN genom dess ordförande 

Dekaner 

Kopia för kännedom 

Avdelningschefer (motsv.) inom administrationen  

Internrevisionen 

Utbildningsledare 

Utbildningshandläggare 

SLUSS 

 


