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Sändlista

Fortsatt programutveckling
Beslut
Utbildningsnämnden (UN) beslutar
att stödja det övergripande förslaget till fakultetsgemensamt masterprogram i
växtbiologi med fokus på hållbar växtproduktion,
att uppdra åt professor Anders Kvarnheden att fortsätta arbetet enligt det förslag
som lämnats i rapporten inför utbildningsnämndens möte (bilaga 1 till detta ärende),
att tillsätta en arbetsgrupp med representanter för Sluss respektive alla berörda
programnämnder i syfte att göra en översyn av de inslag i SLU:s befintliga program
som behandlar livsmedelssystemet, samt att utifrån översynen föreslå hur ett nytt
tvärvetenskapligt masterprogram skulle kunna utformas genom att kombinera
befintliga kurser och/eller skapa nya där befintligt kursutbud behöver omprövas
(bilaga 2 till detta ärende),
att uppdra åt UN:s ordförande att ta fram ett förankrat förslag på ledamöter med
bred ämnesmässig bakgrund inkl. ordförande till en arbetsgrupp för masterprogram i
livsmedelsvetenskap,
att ersättning för lönekostnad utgår för utveckling av fakultetsövergripande program
med 0,5 månader per ledamot och 2 månader per ordförande, (faktureras utbildningsnämnden i efterhand, kst 1002001),
att mot bakgrund av dels pågående utredningsarbete inom PN-LT, dels bristande
söktryck, avslå förslaget till ett masterprogram i trädgårdsvetenskap (bilaga 3 till
detta ärende),
att tillstyrka fortsatt utveckling av det befintliga kandidatprogrammet i ekonomi,
att tillstyrka förslaget att göra en genomlysning av SLU:s hela utbildningsutbud
avseende inslag av ekonomi (bilaga 4 till detta ärende), och att återkomma i UN
angående ett preciserat uppdrag i detta ärende under våren 2017,
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att en utökning av platsantalet på skogligt basår får ske genom omprioritering inom
PN-S ansvarsområde,
att utreda frågan om SLU bör utveckla ytterligare behörighetsgivande förutbildning,
(s.k. basår, bilaga 5 till detta ärende).

Redogörelse för ärendet
Fakultetsgemensamma masterprogram
Ärendet behandlar program som tidigare diskuterats av UN. De två fakultetsgemensamma programmen inom växtbiologi respektive livsmedelssystem har UN
ställt sig positiva till. Bilagorna till detta beslut utgörs av rapporter som redogör för
hur långt arbetet kommit.
För båda dessa program gäller att målgruppen behöver tydliggöras, särskilt
avseende SLU:s egna studenter på kandidatnivå. Relationen till SLU:s övriga
utbildningar på avancerad nivå måste också klargöras.
Arbetet med de fakultetsgemensamma programmen ska fortsätta i enlighet med
förslagen.
Ekonomi
SLU:s kandidatprogram i ekonomi har varit ifrågasatt. Synpunkter har framförts på
huruvida SLU ska ge ett generellt program i ekonomi, då det finns ekonomprogram
vid många andra universitet och högskolor. UN tillstyrker att kandidatprogrammet
i ekonomi profileras tydligare mot hushållning av naturresurser och hållbar
utveckling.
Ekonomi är ett så kallat stödämne inom flera andra program. För närvarande
bedrivs kurser i ekonomi på institutioner med annat ämnesfokus, antingen genom
att de är dubbelklassade eller, trots innehållet, klassas som annat än ekonomi. SLU
har fattat beslut om att kurser inte ska klassas i ämnen där institutionen inte har
examensrätt. Såväl av skäl som har med kvalitet, akademisk trovärdighet och
resurseffektivitet att göra som för studenternas skull, ska ansvaret för en kurs
finnas där kompetensen i ämnet är som störst och bredast. Att kartlägga undervisningen i grundläggande ekonomi inom hela SLU är således både en kvalitetsfråga och en fråga om ekonomiinstitutionernas roll, ansvar och framtid.
Naturvetenskapligt basår och skogligt basår
Behörighetsgivande förutbildning, s.k. basår, är utbildning på gymnasial nivå som
regleras av SFS 2007:432. En högskola får ge sådan utbildning endast under vissa
förutsättningar; att det råder brist på behöriga sökande och att det finns ett behov på
arbetsmarknaden. I samband med att studenten antas till sådan förutbildning, sker
även antagning till påföljande högskoleutbildning (platsgaranti). Studenter från den

2/4

Fortsatt programutveckling

egna högskolans basår går således alltid före alla andra sökande. Inför ht 2016
fanns 90 olika sökalternativ för naturvetenskapligt basår vid universitet och
högskolor. Basår, eller individuellt anpassade kombinationer av naturvetenskapliga
kurser på gymnasienivå, ges även av komvux och på vissa folkhögskolor.
SLU ger i dagsläget en naturvetenskaplig bastermin i Ultuna. Den är anpassad till
det naturvetenskapliga innehållet i några av SLU:s utbildningar där det råder brist
på behöriga sökande. Terminen är inte identisk med gymnasieskolans kurser.
SLU ska utreda huruvida universitetet bör utveckla eget basår. Utredningen bör
analysera hur många studenter som går vidare idag från SLU:s basårsutbildningar
(motsvarande).
Det skogliga basåret ges i dagsläget SLU i samarbete med Jällaskolan och finansieras med särskilda medel i SLU:s regleringsbrev. Det skogliga basåret består till
hälften av skogsrelaterade kurser som ges inom Naturbruksprogrammet – skog,
skogsbruk och -förvaltning och resterande del (ca 24 veckor) är praktik. PN-S får
utöka platsantalet (HT16) på det skogliga basåret genom omprioriteringar inom det
egna ansvarsområdet.
Utredningsresurser
Utöver ersättning för lönekostnad för medverkan i nämnda arbetsgrupper, ges
ersättning för resor och liknande omkostnader av universitetsgemensamma medel
(även detta faktureras utbildningsnämnden i efterhand, kst 1002001).
Fortsatt utveckling av kandidatprogrammet i ekonomi förväntas ske utan tillskott
av centrala medel.
Universitetsadministrationen förväntas ge erforderligt administrativt stöd till
arbetet med fortsatt programutveckling. I detta ingår att bereda frågan om tidsplan
och den organisatoriska hemvisten för de föreslagna masterprogrammen.

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av
ordföranden och berörda PN-ordföranden. I ärendets beredning har även
avdelningsdirektör Kristina Julin medverkat.

Karin Holmgren
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Bilaga
Bilaga 1: Förslag om SLU gemensamt masterprogram i växtbiologi, rapport från
arbetsgruppen
Bilaga 2: Livsmedelsstrategi för SLU, presentation för rektors ledningsråd
Bilaga 3: Masterprogrammet Horticultural Plant Science, begäran från PN-LT
Bilaga 4: Kandidatprogrammet ekonomi, rapport från PN-NJ
Bilaga 5: Gemensamt naturvetenskapligt basår, förslag från PN-S

Sändlista
Berörda arbetsgrupper genom ordförande och sekreterare
Programnämnderna genom ordförande och sekreterare
Universitetsdirektören
Fakultetsdirektörer
Utbildningsledare
SLUSS
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