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Styrelsen

BESLUT
2015-09-23

Sändlista

Utbud av utbildningsprogram på grund- och
avancerad nivå för läsåret 2016/17
Beslut
Styrelsen beslutar följande rörande utbildningsutbudet inför läsåret 2016/17:
att annonsera de utbildningsprogram som anges i bilaga till detta beslut inklusive
de utbildningsprogram som SLU deltar i genom samarbetsavtal,
att inte annonsera och göra antagning till:
‒
‒
‒

Food - Innovation and Market - Master´s Programme, NM024 (PN
N&J)
Biologi med inriktning mot bioteknik – kandidatprogram, NK002
(PN N&J)
Skogligt basår för blivande skogsmästare i Värnamo, SB001 (PN S)

Redogörelse för ärendet
Vid styrelsemötet i juni informerades styrelsen om utbildningsnämndens (UN)
preliminära förslag till programutbud 2016/17, för att vid styrelsemötet i september
kunna fatta beslut om programutbudet. Anslagsfördelningen för 2016, inklusive
resurser till program/programgrupper beslutas av styrelsen i november 2015.
Det åligger UN att föreslå inrättande och nedläggning av utbildningsprogram, och
det åligger programnämnderna (PN) att lämna förslag till UN om programutbud.
PN har enligt uppdraget lämnat underlag om prioritering av utbildningsutbudet
inom sitt ansvarsområde, givet samma uppdrag i antal hst per programgrupp som för
innevarande år. Ett arbete med resursfördelningsmodellen har påbörjats men
påverkar ännu inte fördelning av resurser mellan programgrupper.
PN L&T föreslår inrättande av ett nytt masterprogram inom trädgårdsområdet,
Horticultural Crop Production, med syfte att stärka utbildningen på avancerad nivå
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inom trädgårdsområdet.
PN N&J föreslår att inte genomföra antagning till Food - Innovation and Market Master´s Programme, i avvaktan på vad en utredning om fakultetsövergripande
masterprogram inom livsmedelsområdet resulterar i. Ingen antagning till Biologi
med inriktning mot bioteknik – kandidatprogram föreslås heller, då söktrycket varit
lågt de senaste fem åren.
På grund av förändrade ekonomiska förutsättningar föreslår PN S att ingen
antagning till Skogligt basår i Värnamo genomförs.
PN V&H föreslår att ett reviderat Husdjursvetenskap, kandidatprogram ges under
namnet Sport- och sällskapsdjur – kandidatprogram.
Underlaget för PN:s prioriteringar har utgjorts av de Principer och
kriterier för prioritering av utbildningsutbud och dimensionering av
utbildning som UN har utarbetat.
UN gör bedömningen att det samlade förslaget på programutbud ska
baseras på förslagen från PN, med undantag för inrättande av Horticultural
Crop Production, master’s programme.
Fakultetsnämnderna har haft möjlighet att yttra sig över PN:s förslag till
utbildningsutbud inom respektive område.
Fakultetsnämnderna för naturresurser och jordbruksvetenskap samt för
veterinärmedicin och husdjursvetenskap tillstyrker UN:s förslag, medan
fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap ställer sig bakom förslaget från PN L&T
angående en ny programstruktur inom utbildningsområdet Trädgård och
att som första steg föreslå inrättandet av Horticultural Crop Production –
master’s programme med start ht 2016.

Motiv till beslutet
Inom SLU pågår ett arbete för att säkerställa långsiktigt hållbara
utbildningar. Under året har tre utbildningsprogram; agronom livsmedel
respektive mark-växt, och hortonomprogrammet, fått strukturstöd för att
bibehålla undervisningskvaliteten trots små studentgrupper. Den absoluta
målsättningen är att de program som utlyses ska ha tillräckligt många
studenter för att klara sig utan strukturstöd. Som del i arbetet har UN
beslutat att utreda förutsättningarna för fakultetsgemensamma
masterprogram inom växtbiologi respektive livsmedelsområdet. Dessa blir
inte aktuella för genomförande förrän tidigast läsåret 2017/18.
I förslaget om utveckling av trädgårdsutbildningar föreslår PN L&T
inrättandet av ett nytt program, Horticultural Crop Production, master’s
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programme. UN beslutade den 22 april 2015 att inte tillstyrka inrättande av
programmet med hänvisning till oklarheter rörande fördjupningsmöjligheter
samt ekonomiska begränsningar. UN återkommer till frågan om behörighet
till och progression inom program under hösten.
UN har beslutat genomföra en förutsättningslös utredning av utformningen
av framtidens livsmedelsutbildningar vid SLU och att samordna denna med
pågående arbete med en livsmedelsstrategi för SLU. I avvaktan på
utredningen tillstyrker UN förslaget från PN N&J att inte utannonsera
masterprogrammet Food, Innovation and Market.
UN tillstyrker att ingen antagning genomförs till Biologi med inriktning mot
bioteknik – kandidatprogram, då antalet förstahandssökande de senaste fem
åren varierat mellan 4-10 studenter.
SLU har under en treårsperiod haft ett särskilt uppdrag via regleringsbrevet att
erbjuda minst 32 studieplatser inom Skogligt basår för blivande skogsmästare. I
och med förändrade förutsättningar i statsbudgeten föreslår UN att ställa in
antagningen till programmet i Värnamo.
Förslaget från PN V&H att utveckla och revidera Husdjursvetenskap,
kandidatprogram till Sport- och sällskapsdjur, kandidatprogram kan leda till ökat
söktryck jämfört med det tidigare husdjursvetenskapliga programmet. På kort sikt
påverkas programgruppens totala dimensionering inte nämnvärt, då nybörjarplatser
flyttas inom programgruppen på grundnivå. UN tillstyrker därför förslaget.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Beslutet innebär endast mindre förändringar i programutbudet jämfört med det
utbud som utannonserades inför 2015/16, och bedöms inte innebära några
omfattande konsekvenser.
Utbildningsnämnden fastställde förslag om programutbud vid sammanträde den 25
augusti 2015. Förhandling har skett med personalorganisationerna den 1 september
2015 utan erinran från någon av parterna.
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Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av prorektor tillika
ordförande i UN Lena Andersson-Eklund.

Rolf Brennerfelt

Lena Andersson-Eklund

Bilaga
Alla utbildningsprogram 2016/17 per programnämnd

Sändlista
Utbildningsnämnden
Programnämnderna

Kopia för kännedom
Rektor
Fakultetsnämnder
Universitetsdirektören
Chefen för:
Utbildningsavdelningen
Planeringsavdelningen
Biblioteket
Internrevisionen
Kommunikationsavdelningen
Ledningskansliet
Fakultetsdirektörerna
Utbildningsledarna
SLUSS
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Bilaga: Utbildningsprogram 2016/17 per programnämnd
Programnämnd/nivå/utbildningsprogram

Programkod

Språk

Kommentar

PN-L&T
Program som börjar på grundnivå
Hortonomprogrammet

LY003

Sv

Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

LY002

Sv

Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna

NY004

Sv

Landskapsingenjörsprogrammet

LY001

Sv

Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram

LK004

Sv

Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram

LK005

Sv

Agroecology – Master’s programme

LM005

Eng

Samarbete med flera afrikanska
lärosäten, varje lärosäte ansvarar
för sin antagning.

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering
och förvaltning – masterprogram

LM004

Sv

Samarbete med Malmö högskola,
SLU ansvarar för antagning.

Landscape Architecture – Master´s programme

LM006

Eng

Outdoor environments for health and wellbeing – Master’s programme

LM007

Eng

BASNT

Sv

Agronomprogrammet – ekonomi

NY001

Sv

Agronomprogrammet – landsbygdsutveckling

NY007

Sv

Agronomprogrammet – livsmedel

NY002

Sv

Agronomprogrammet – mark/växt

NY003

Sv

Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram

NK001

Sv

Program som börjar på avancerad nivå

Samarbete med PN-S

PN-N&J
Basår/bastermin
Nyckel till natur och miljö – naturvetenskaplig
bastermin, 20 veckor
Program som börjar på grundnivå
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Samarbete med Uppsala
universitet, som ansvarar för
antagning.
Samarbete med Uppsala
universitet, som ansvarar för
antagning

Civilingenjör i energisystem

TES2Y

Sv

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

TMV2Y

Sv

Ekonomi – kandidatprogram

NK005

Sv

Lantmästare – kandidatprogram

NK008

Sv

Agricultural economics and management –
Master’s programme

NM002

Eng

EnvEuro – European Master in Environmental
Science

NM025

Eng

Environmental communication and
management– Master’s programme

NM026

Eng

Environmental economics and management –
Master’s programme

NM005

Eng

Plant biology – Master’s programme

NM008

Eng

Rural development and natural resource
management – Master’s programme

NM009

Eng

Soil and water management – Master’s
programme

NM010

Eng

Sustainable development – Master’s programme

NM011

Eng

Samarbete med Uppsala
universitet som ansvarar för
antagning

Sv

Genomförs av Umeå universitet.

Program som börjar på avancerad nivå

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

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

PN-S
Basår/bastermin
Tekniskt/naturvetenskapligt basår för blivande
jägmästare
Skogligt basår för blivande skogsmästare (Jälla),
40 veckor

BASSM

Sv

SY001

Sv

Program som börjar på grundnivå
Jägmästarprogrammet
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Skogsmästarprogrammet

SY002

Sv

Euroforester – Master’s programme

SM001

Eng

Management of fish and wildlife populations –
Master’s programme

SM003

Eng

Agronomprogrammet – husdjur

VY001

Sv

Djursjukskötare – kandidatprogram

VK003

Sv

Etologi och djurskydd – kandidatprogram

VK002

Sv

Hippolog – kandidatprogram
 Inriktning ridhäst
 Inriktning travhäst
 inriktning islandshäst
Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram

VK004

Sv

Program som börjar på avancerad nivå

PN-V&H
Program som börjar på grundnivå

Sv

Veterinärprogrammet

VY002

Sv

VM003

Eng

Program som börjar på avancerad nivå
Animal science – Master’s programme
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