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Beslut
Utbildningsnämndens ordförande beslutar
att fastställa ändringar och tillägg i styrdokumentet Utbildningshandboken –
Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid
SLU, enligt bilaga 1,
att den reviderade Utbildningshandboken träder i kraft den 30 augusti 2021,
förutom ändringar i studieavgifter och hanteringen av dessa som träder i kraft den
29 augusti 2022,
att samtidigt upphäva tidigare beslut enligt följande:










Fastställande av Utbildningshandboken för utbildning på grundnivå och
avancerad nivå vid SLU, utbildningsnämndens beslut 2020-05-15 (SLU
ID: SLU ua 2020.1.1.1-2346)
Handläggningsrutiner vid misstanke om fusk vid SLU, rektors beslut 201109-05, reviderat 2012-09-10 (SLU-ID: SLU ua Fe.2011.3.0-2852)
Årscykel för utbildningsplanering, Utbildningsnämndens beslut 2018-0517 (§ 36/18)
Huvudområden för generella examina på grundnivå och avancerad nivå,
styrelsens beslut 2019-06-19 (SLU ID: SLU ua 2019.1.1.1-2354)
Reviderad tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad
nivå, Utbildningsnämndens beslut 2020-10-08 (SLU ID: SLU ua
2020.1.1.1-3941)
Ämnesbeskrivningar för SLU:s huvudområden, Utbildningsnämndens
ordförandebeslut 2021-03-25 (SLU ID: SLU ua 2021.1.1.1-1217)
Ämnesbeskrivning för bioekonomimanagement, Utbildningsnämndens
beslut 2021-05-20--21 (SLU ua 2021.1.1.1-2262)
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att uppmana universitetsdirektören att tillse att Utbildningshandboken översätts till
engelska och att ett fortsatt arbete bedrivs för kontinuerlig utveckling av
Utbildningshandboken.

Ärendet
Enligt styrelsens delegationsordning (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-4035) åligger
det Utbildningsnämnden (UN) att besluta om riktlinjer, policydokument och
handlingsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Enligt etablerade rutiner kring uppdateringen av Utbildningshandboken bereder
den utbildningsadministrativa noden årligen förslag på ändringar inför beslut av
UN under majmötet. Ändringsförslagen föranleds av UN:s tidigare beslut,
eventuella omvärldsförändringar och påpekanden från tillsynsmyndigheter samt
behov av förändringar eller förtydliganden som har uppmärksammats av verksamheten via framför allt funktionsmailen: utbildningshandbok@slu.se. I årets
revideringsarbete har den sistnämnda källan varit den dominerande.
Vid tiden för beredningen ingick följande i den utbildningsadministrativa noden:
utbildningsledarna Annica Thomsson, Gabriella Persdotter Hedlund, Anders
Jäderlund och Karin Camp, enhetscheferna Helen Alstergren, Hanna Bäckström
och Helena Lundvik, SLUSS vice ordförande Elin Fridlund samt utbildningshandläggare Johan Torén. Därutöver har bl.a. samordnare Ylva Eklind, universitetsjurist Anna Jarmar, chefsjurist Lennart Jonsson, internationell handläggare Geir
Löe, avdelningschef Maria Orvehed och antagningshandläggare Leo Pierini
medverkat i olika delar av ärendets beredning.
UN beslutade 2021-05-20—21 (§ 54/21) att uppdra till ledamoten Cecilia MarkHerbert att tillsammans med SLUSS presidium lämna avslutande synpunkter på
Utbildningshandbokens revideringar 2021 till UN:s ordförande, samt att uppdra till
UN:s ordförande att fastställa revideringar i Utbildningshandboken inför läsåret
2021/22 enligt förslag och avslutande synpunkter. Förutom Cecilia Mark-Herbert
har Elin Fridlund och Julia Lindh (avgående och tillträdande vice ordförande i
SLUSS) medverkat med avslutande synpunkter.

Motiv till beslutet
Det övergripande syftet med Utbildningshandboken är att tydliggöra vilka
rättigheter och skyldigheter som studenter, lärare och annan personal har inom
utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU. Föreliggande beslut gäller
den fjärde upplagan av Utbildningshandboken, i linje med målsättningen att den
ska utgöra ett styrdokument som utvecklas kontinuerligt för att behålla sin
relevans.
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Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Mot bakgrund av det ökade antalet ärenden i disciplinnämnden och tidigare
påpekanden från internrevisionen har kapitel 10 Fusk och disciplinära åtgärder
omarbetats och utökats. Flera tillägg och förtydliganden i andra delar av Utbildningshandboken rör aspekter kring hanteringen av studieavgifter, villkorad
antagning, sen anmälan, sen antagning och sen kursstart. Olika aspekter kring
examination uppmärksammas också, bl.a. till följd av ökad grad av gemensamt
genomförande av salstentamina; papperstentamina respektive elektroniska
tentamina. Nytt är att Tentamensservice kan verkställa vanliga anpassningar vid
examination, utan att kontakta examinator. Förtydliganden om hanteringen av
tentamensfrågor och tentamenssvar – efter genomförd examination – finns med
även i årets revidering.
Årscykeln för utbildningsplanering har kompletterats och reviderats i vissa
aspekter, bl.a. för att beskriva de olika antagningsomgångarna och anslutande
marknadsföringsperioder. Förtydligande om aktuella studieavgifter; hur de
beräknas och fördelas inklusive interna avgifter och avlyft beskrivs i ny bilaga.
Med anledning av införandet i Utbildningshandboken upphävs flera tidigare beslut
av UN och andra beslutsinstanser. Det gäller bl.a. ämnesbeskrivningarna för SLU:s
huvudområden, som flyttas från den lokala examensordningen till Utbildningshandboken enligt UN:s tidigare beslut. En mer detaljerad sammanfattning av vad
som förändrats i och med föreliggande utgåva av Utbildningshandboken finns i
avsnitt 1.4 Förändringar sedan föregående version.
Det finns även frågor som har aktualiserats och kräver fortsatt bearbetning innan
ev. ändringar kan fastställas. Det gäller bl.a. olika aspekter kring självständiga
arbeten och processen kring utbildningens dimensionering.
Beslut i detta ärende har fattats av UN:s ordförande efter föredragning av
utbildningshandläggare Johan Torén.

Karin Holmgren
Johan Torén

Bilagor
Bilaga 1: UTBILDNINGSHANDBOK – Policy, regler och riktlinjer för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå vid SLU
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Sändlista
Utbildningsnämnden
Programnämnderna via ordföranden
Programstudierektorerna
Dekanerna
Institutionsstudierektorerna (motsvarande)
Universitetsdirektören
Avdelningscheferna inom universitetsadministrationen
Överbibliotekarien

Kopia för kännedom
Utbildningsadministrativa noden
SLUSS
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