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Sändlista 

 

Masterprogram läsåret 2022/23 

Beslut 

Rektor beslutar  

att SLU inte ska erbjuda masterprogrammen Forest Bioeconomy och 

Veterinary Nursing läsåret 2022/23. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som 

är direkt underställda denna (SLU ID: SLU ua 2020.1.1.1-4035) åligger det universi-

tetsstyrelsen att besluta om de utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå som 

SLU ska erbjuda. Styrelsen beslutade den 17 juni 2021 (samma SLU ID) om program-

utbudet för läsåret 2022/23 och uppdrog samtidigt åt rektor att före utgången av 

september 2021 ta ställning till om de föreslagna masterprogrammen Forest 

Bioeconomy respektive Veterinary Nursing ska erbjudas. 

På styrelsens uppdrag har ett långsiktigt arbete bedrivits för att utveckla program-

utbudet och öka utbildningsvolymen inom SLU. Hela utbildningsorganisationen har 

varit djupt engagerad i detta arbete som pågått över flera år. I juni 2020 beslutade 

styrelsen om tio nya eller omarbetade program, företrädesvis på grundnivå. Det har 

gett positiva effekter i form av ökat antal studenter inom viktiga områden för SLU. 

Som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet har Utbildningsnämnden (UN) föreslagit 

att ytterligare två nya program inrättas och erbjuds från och med 2022/23. 

Styrelsen delar UN:s uppfattning att de föreslagna programmen är välmotiverade med 

hänsyn till studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och SLU:s kompetens. 

Därför är styrelsens inriktning att de föreslagna masterprogrammen står på tur för att 

inrättas, men uppdrog åt rektor att avgöra när de resursmässiga förutsättningarna 

medger att programmen startas.  
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Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Föreliggande beslut innebär att inget av de föreslagna masterprogrammen startar 

läsåret 2022/23, utan att de föreslagna programmen står på tur att inrättas senare. 

Utifrån en sammantagen bedömning av budgetläget i förhållande till antal helårs-

studenter som befintliga program förväntas medföra och förväntat uppdrag för 

kommande år, har rektor har gjort bedömningen att SLU inte ska starta de föreslagna 

programmen 2022/23. 

En förnyad bedömning av möjligheterna att inrätta de föreslagna masterprogrammen 

görs enligt ordinarie process inför beslut om programutbudet för läsåret 2023/24. 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning av 

utbildningshandläggare Johan Torén och i närvaro av universitetsdirektör Martin 

Melkersson. 

Maria Knutson Wedel 

  

  

Johan Torén 
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