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Sändlista

Utbud av utbildningsprogram på grund- och
avancerad nivå för läsåret 2017/18
Beslut
Styrelsen beslutar följande rörande utbildningsutbudet inför läsåret 2017/18:
att annonsera de utbildningsprogram som anges i bilaga till detta beslut inklusive de
utbildningsprogram som SLU deltar i genom samarbetsavtal, samt
att uppdra åt rektor att fatta beslut om eventuella nödvändiga justeringar av
utbildningsutbudet.

Redogörelse för ärendet
Vid styrelsemötet 16 juni informerades styrelsen om utbildningsnämndens (UN)
preliminära förslag till programutbud 2017/18, för att vid styrelsemötet i september
kunna fatta beslut om programutbudet. Anslagsfördelningen för 2017, inklusive
resurser till program/programgrupper beslutas av styrelsen i november 2016.
Det åligger UN att föreslå inrättande och nedläggning av utbildningsprogram, och
det åligger programnämnderna (PN) att lämna förslag till UN om programutbud.
PN har beretts möjlighet att lämna förslag om utbildningsutbudet inom sina respektive ansvarsområden. PN-LT begär att SLU inrättar masterprogrammet Horticultural
Plant Science med start hösten 2017. Övriga PN föreslår oförändrat programutbud
inför 2017/18.
UN gör bedömningen att programutbudet bör kvarstå oförändrat för nästkommande
läsår med hänvisning till pågående strategiprocess. Ett inriktningsdokument för
utbildningen är under utveckling. Där kommer bland annat den innehållsmässiga
inriktningen och frågor om utbildningens dimensionering att hanteras. När det är
fastställt kan eventuella förändringar i programutbudet bli aktuella.
Fakultetsnämnderna har haft möjlighet att yttra sig över PN:s förslag till
utbildningsutbud inom respektive område, och över UN:s samlade förslag till
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utbildningsutbud före styrelsens beslut i september. Fakultetsnämnden för
landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap instämmer i princip
med UN:s motivering till oförändrat utbud, men menar ändå att ett införande av
masterprogrammet Horticultural Plant Science inte hade inneburit något större
avsteg från denna princip. Fakultetsnämnden för skogsvetenskap föreslår att ett
nytt SLU-gemensamt masterprogram Plant biology startar läsåret 2017/18, och
tillstyrker i övrigt UN:s förslag till programutbud. Fakultetsnämnden för
naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakultetsnämnden för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap tillstyrker UN:s förslag.
Utbildningsnämnden fastställde förslag om programutbud vid sitt sammanträde den
7 september 2016. Personalorganisationerna har informerats den 6 september 2016,
utan erinran från någon av parterna.

Motiv till beslutet
Ett inriktningsdokument för utbildningen är under utveckling inom ramen för
SLU:s strategiprocess (2017-2020). Där kommer bland annat den framtida
innehållsmässiga inriktningen och frågor om utbildningens dimensionering att
hanteras. Innan det är fastställt görs inga förändringar i programutbudet.
Det kan uppstå situationer då det finns behov av att snabbt kunna justera beslutet
om utbildningsutbud för år 2017/18. Mot bakgrund av den tid det tar att
sammankalla universitetsstyrelsen, är rektor en lämplig beslutsnivå för sådana
justeringar.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Beslutet innebär inga förändringar i det programutbud som annonseras inför läsåret
2017/18 i förhållande till läsåret innan. Rektor har dock möjlighet att justera
utbudet om behov uppstår.
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av prorektor tillika
ordförande i UN Karin Holmgren.

Rolf Brennerfelt

Karin Holmgren
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Bilaga
Alla utbildningsprogram 2017/18 per programnämnd

Sändlista
Utbildningsnämnden
Programnämnderna

Kopia för kännedom
Rektor
Fakultetsnämnder
Universitetsdirektören
Cheferna för
Utbildningsavdelningen
Planeringsavdelningen
Biblioteket
Internrevisionen
Kommunikationsavdelningen
Ledningskansliet
Fakultetsdirektörerna
Utbildningsledarna
Sluss
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Bilaga: Alla utbildningsprogram 2017/18 per
programnämnd
Programkod

Programnämnden för utbildning inom
landskap och trädgård (PN-LT)

Kommentar

Programgrupp landskapsarkitektur, Alnarp
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

LY002

Landscape Architecture – Master’s programme

LM006

Programgrupp landskapsarkitektur, Ultuna
Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna

NY004

Programgrupp park och trädgård
Landskapsingenjörsprogrammet

LY001

Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram

LK004

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering
och förvaltning – masterprogram
Outdoor environment for health and well-being
– Master’s programme

LM004

Samarbete med Malmö högskola,
SLU ansvarar för antagning.
Samarbete mellan flera fakulteter
inom SLU.

Programgrupp odling, trädgård
Hortonomprogrammet

LY003

Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram

LK005

Agroecology – Master’s programme

LM005

Programnämnden för utbildning inom
naturresurser och jordbruk (PN-NJ)
Programgrupp naturvetenskap
Nyckel till natur och miljö – naturvetenskaplig
bastermin, 20 veckor

BASNT

Agronomprogrammet – livsmedel

NY002

Agronomprogrammet – mark/växt

NY003

Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram

NK001
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Ges på vårterminen, ansökan 15
oktober året innan.
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Programkod

Programnämnden för utbildning inom
naturresurser och jordbruk (PN-NJ)

Kommentar

EnvEuro – European Master in Environmental
Science

NM025

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

Plant biology – Master’s programme

NM008

Samarbete med Uppsala
universitet och Stockholms
universitet. Antagning på alla tre
lärosäten.

Soil and water management – Master’s
programme

NM010

Programgrupp teknik
Civilingenjör i energisystem

TES2Y

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

TMV2Y

Samarbete med Uppsala
universitet, som ansvarar för
antagning.
Samarbete med Uppsala
universitet, som ansvarar för
antagning.

Programgrupp lantmästare
Lantmästare – kandidatprogram

LK006

Programgrupp ekonomi
Agronomprogrammet – ekonomi

NY001

Ekonomi – kandidatprogram

NK005

Agricultural economics and management –
Master’s programme
Agricultural Food and Environmental Policy
Analysis (AFEPA)

NM002

Environmental economics and management –
Master’s programme
Programgrupp landsbygd/miljö/ tvärvetenskap

NM005

Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling

NY007

Environmental communication and
management – Master’s programme
Rural development and natural resource
management – Master’s programme
Sustainable development – Master’s programme

NM026
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Masterprogram inom Erasmus
Mundus. Université catholique
de Louvain (Belgien) är
koordinerande och ansvarar för
antagning.

NM009
NM011

Samarbete med Uppsala
universitet, som ansvarar för
antagning.
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Programnämnden för utbildning inom skog
(PN-S)

Programkod

Kommentar

Programgrupp skogsmästare
Skogligt basår för blivande skogsmästare
(Jälla), 40 veckor
Skogsmästarprogrammet

BASSM
SY002

Programgrupp jägmästare + master
Tekniskt/naturvetenskapligt basår för blivande
jägmästare

Genomförs av Umeå universitet.

Jägmästarprogrammet

SY001

Euroforester – Master’s programme

SM001

Management of fish and wildlife populations –
Master’s programme
Sustainable Forest and Nature Management
(SUFONAMA)

SM003
Masterprogram inom Erasmus
Mundus. Københavns universitet
är koordinerande lärosäte och
ansvarar för antagning.

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

VY002

Tilläggsutbildning för veterinärer
(Tu-vet)

TU001
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För veterinärer med examen från
land utanför EU/EES och
Schweiz.
Utbildningen ger inte examen,
men möjliggör svensk vet.leg.
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Programkod

Programnämnden för utbildning inom
veterinärmedicin och
husdjursvetenskap (PN-VH)

Kommentar

Programgrupp djuromvårdnad
Djursjukskötare – kandidatprogram

VK003

När djursjukskötarexamen (180 hp)
införs omformas programmet från ett
kandidat- till ett yrkesprogram.

Programgrupp husdjursvetenskap
Agronomprogrammet – husdjur

VY008

Etologi och djurskydd –
kandidatprogram1
Sport- och sällskapsdjur – kandidatprogram
Animal science – Master’s programme

VK005

VM006

Infection Biology – Master´s programme

VM004

Samarbete med Uppsala universitet, som
ansvarar för antagning.

VK004

Samarbete med hästbranschen, som
delfinansierar utbildningen.

VK006

Programgrupp hippologi
Hippolog – kandidatprogram
• inriktning ridhäst
• inriktning travhäst
• inriktning islandshäst
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Nytt program 2016.

