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Sändlista

SLU:s programutbud för läsåret 2022/23 på grundoch avancerad nivå
Beslut
Styrelsen beslutar följande rörande utbildningsutbudet för läsåret 2022/23:
att erbjuda de utbildningsprogram som anges i bilaga till detta beslut inklusive de
utbildningsprogram som SLU deltar i genom samarbetsavtal, samt
att uppdra åt rektor att före utgången av september 2021 ta ställning till om de
föreslagna masterprogrammen Veterinary Nursing respektive Forest Bioeconomy
ska erbjudas.

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 Utbildningsnämnden (UN) att föreslå inrättande och nedläggning av utbildningsprogram och det
åligger programnämnderna (PN) att lämna förslag till UN om programutbudet. Styrelsen
beslutar om de utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå som SLU ska erbjuda.

Beslutets motiv och konsekvenser
Föreliggande beslut innebär ingen förändring av nuvarande programutbud. Tekniskt sett
innebär beslutet att Sustainable Food Systems – Master’s programme (programkod
NM028) läggs ned för att ersättas av masterprogrammet Sustainable Food Systems (ny
programkod). Anledningen är förändrade förkunskapskrav som medför ny utbildningsplan och ny programkod.
På styrelsens uppdrag har ett långsiktigt arbete bedrivits för att utveckla programutbudet
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 sökande inom flera viktiga områden för SLU.
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Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2022/23

Som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet har UN föreslagit att ytterligare två nya
program inrättas och erbjuds från och med 2022/23:



masterprogrammet Veterinary Nursing
masterprogrammet Forest Bioeconomy

Styrelsen delar UN:s uppfattning att de föreslagna programmen är välmotiverade med
hänsyn till studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och SLU:s kompetens.
Samtidigt förväntas SLU överskrida nuvarande utbildningsuppdrag även utan de föreslagna programmen och det råder för närvarande stor osäkerhet i omvärlden vad gäller
bland annat resurstillskott till SLU och det faktiska antagningsläget i höst. Därför är
styrelsens inriktning att de föreslagna masterprogrammen står på tur för att inrättas, men
uppdrar åt rektor att avgöra när de resursmässiga förutsättningarna medger att
programmen startas. Senast i september 2021 behöver beslut föreligga om programmen
ska kunna ges från och med läsåret 2022/23.
Enligt styrelsens delegationsordning åligger det fakultetsnämnder (FN) att yttra sig över
förslag till förändringar i programutbudet. Utbildningsnämnden (UN) genomförde en
remissbehandling av föreslagna ändringar under mars-april (SLU ID: SLU.ua.2021.1.1.1775). Inga innehållsmässiga synpunkter framfördes, men resursmässiga invändningar
påpekades från två av de fyra fakulteterna.
Ärendet behandlades av Utbildningsnämnden den 20-21 maj 2021 (§ 40/21). Efter omröstning beslöt nämnden att föreslå att nuvarande programutbud utökas med ovan
angivna masterprogram. En ledamot av Utbildningsnämnden reserverade sig mot
beslutet. Information till personalorganisationerna gavs den 1 juni 2021.
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av prorektor,
tillika ordförande i Utbildningsnämnden, Karin Holmgren.

Rolf Brennerfelt
Karin Holmgren

Bilaga
SLU:s alla utbildningsprogram 2022/23 per programnämnd och
programgrupp
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Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2022/23

Sändlista
Utbildningsnämnden
Programnämnderna
Fakultetsnämnderna

Kopia för kännedom
Universitetsdirektören
Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen
Utbildningsledarna
Överbibliotekarien
SLUSS
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Bilaga: SLU:s programutbud läsåret 2022/23 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

LY010

Trädgårdsingenjörsprogrammet – design

LY011

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering
och förvaltning – masterprogram

LM004

Samarbete med Malmö universitet, SLU
ansvarar för antagningen.

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

LM007

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

Food and Landscape (MSc)

LM010

Programgrupp odling, trädgård
Trädgårdsingenjörsprogrammet – odling

LY012

Agroecology – Master’s programme

LM005

Horticultural Science – Master’s programme

LM008
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Programnämnden för utbildning inom
naturresurser och jordbruk (PN-NJ)

Programkod

Kommentar

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

BASN2

Ges på vårterminen, ansökan senast
15 oktober året innan.

Livsmedelsprogrammet (kandidat)

NK014

Växtodlingsprogrammet (kandidat)

NK016

Biologi och miljövetenskap –
kandidatprogram

NK001

EnvEuro – European Master in Environmental
Science

NM025

Soil, Water and Environment – Master´s
Programme

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

NY012

Programgrupp ekonomi
Agrar ekonomi (kandidat)

NK013

Ekonomi – hållbar utveckling

NK017

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

NK015

Politices kandidat – hållbar utveckling

NK012

Environmental communication and
management – Master’s programme

NM026
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Masterprogram inom Erasmus Mundus.
Universitetet i Bonn (Rheinische FriedrichWilhelms-Universität, Bonn) i Tyskland är
koordinerande och ansvarar för antagningen.

Rural development and natural resource
management – Master’s programme

NM009

Sustainable development – Master’s
programme

NM011

Samarbete med Uppsala universitet, som
ansvarar för antagningen.

Sustainable Food Systems (MSc)

Ny kod

Ersätter tidigare Sustainable Food Systems –
Master’s programme (programkod NM028).

Programnämnden för utbildning inom skog
(PN-S)

Programkod

Kommentar

Programgrupp skogsmästare
Skogligt basår för blivande skogsmästare,
40 veckor

SB001

Skogsmästarprogrammet

SY002

Programgrupp jägmästare + master
Skogsekonomi (kandidat)

SK002

Forest and Landscape (BSc)

SK001

Skogsvetarprogrammet (kandidat)

SK003

Euroforester – Master’s programme

SM001

Conservation and management of fish and
wildlife (MSc)

SM003

Sustainable Forest and Nature Management
(SUFONAMA)
Forest Ecology and Sustainable Management –
Master’s programme

SM007

Skogsbruk med många mål

SMTA2

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

SM006
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Nytt namn enligt UN:s beslut § 8c/21.
Tidigare: Management of fish and wildlife
populations – Master’s programme
Masterprogram inom Erasmus Mundus.
Københavns universitet är koordinerande
lärosäte och ansvarar för antagningen.

Samarbete med Linnéuniversitetet, SLU
ansvarar för antagningen. Ges både med
100 % studietakt och med 50 % studietakt
från och med 2022/23.
Samarbete med Uppsala, Stockholms, Umeå
och Helsingfors universitet. Antagning på
respektive lärosäte, förutom när det gäller
inriktningen emPLANT, som är en Erasmus
Mundus Joint Master Degree, där UniLaSalle
i Bauvais, Frankrike, är koordinerande
lärosäte och ansvarar för antagningen.
Ansvaret inom SLU överförs från PN-S till
PN-LT per 2021-07-01.

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)

TU001

Utbildningen ger inte examen, men möjliggör
svensk veterinärlegitimation.

Programgrupp djuromvårdnad
Djursjukskötarprogrammet

VY010

Programgrupp husdjursvetenskap
Djur och hållbarhet (kandidat)

VK008

Etologi och djurskydd (kandidat)

VK007

Animal science – Master’s programme

VM006

Inriktningen European Master in Animal Breeding är en Eramus Mundus Joint Degree som är
formaliserad i ett avtal. BOKU i Wien,
Österrike, är koordinerande lärosäte och
ansvarar för antagningen.

VY011

Samarbete med hästbranschen, som
delfinansierar utbildningen.

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