
• Du kan alltid förvänta dig att bli rättvist behandlad 
• Du får inte ta med dig alkoholdrycker till eller från nationen
• Personalen får inte servera gäster som anses för berusade
• Märkbart påverkade personer avvisas från nationen
• Så länge det säljs alkohol kan du alltid köpa mat

Nykter Salongsberusad Märkbart påverkad Kraftigt berusad Medvetslös

i Uppsala

SLU Kandidat- och yrkesprogram

Alnarp
Landskapsarkitekt 300 hp
Landskapsingenjör 180 hp
Lantmästare 180 hp
Trädgårdsingenjör: design 180 hp
Trädgårdsingenjör: odling 180 hp
 
Umeå
Jägmästare 300 hp 

Uppsala
Agronom- ekonomi 300 hp
Agronom- husdjur 300 hp
Agronom- landsbygdsutveckling 300 hp
Agronom- livsmedel 300 hp
Agronom- mark/växt 300 hp
Biologi och miljövetenskap 180 hp
Civilingenjör i energisystem 300 hp
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik 300 hp
Djursjukskötare 180 hp
Ekonomi- hållbar utveckling 180 hp
Etologi- och djurskydd 180 hp
Landskapsarkitekt 300 hp
Landskapsingenjör 180 hp
Sport- och Sällskapsdjur 180 hp
Veterinär 330 hp 

Skinnskatteberg
Skogsmästare 180 hp 
  
Flyinge, Strömsholm, Wången
Hippolog 180 hp

Campus Ultuna
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Biometria 
Vi erbjuder tjänster för digitalisering och  
automatisering av virkesflödet och virkeshandeln, 
men arbetar även mer långsiktigt i samarbete 
med forskningsinstitut och universitet. Genom 
detta arbete erbjuder vi en plattform med  
standardiserad och kvalitetssäkrad information 
som vi själv och andra aktörer kan bygga nya 
moderna tjänster på. 

Biometria är ett medlemsägt företag som  
verkar inom skogsnäringen med uppgift att  
med hög kompetens skapa trygghet på  
virkesmarknaden genom att som opartiskt  
organ mäta och redovisa skogsprodukter i  
affärerna mellan skog och industri. 

Dessutom ska vi också på andra sätt stödja och 
utveckla virkeshandel, logistik och produktion 
på den svenska virkesmarknaden. 

Vi är cirka 850 anställda med verksamhet  
i hela Sverige. 

www.biometria.se

Karta över
Campus Uppsala
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Hydra (klart våren 2020) ........................................... Arrheniusplan 8 .................................M 9
”Fyllan” och ”Torkan” .............................................. Kronåsvägen 19–21 .......................... K 7

Restauranger och kaféer
Café Moccado ........................................................... Ulls väg 26 ...........................................I 9
Ulls restaurang ......................................................... Duhrevägen 8 .................................... K 9
Amigo ........................................................................ Almas allé 8 ........................................J 8
Matverkstaden .......................................................... Ulls väg 4 ........................................... H 3
The Broker Coffee Bar ............................................. Ulls väg 28 A ........................................I 9
För aktuell lista se SLU:s medarbetarwebb www.internt.slu.se
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Välkommen till SLU 
– Sveriges lantbruksuniversitet

SLU finns med all sin kunskap, forskning och utbildning mitt i samhälls-
utvecklingen. Det kan gälla minskat oljeberoende, klimatfrågor, skogens 
betydelse för vår ekonomi, djurens välfärd eller livsmedelssäkerheten. Det 
kan gälla storstadsmänniskans behov av gröna andningshål eller odlings-
möjligheter här hemma eller långt bort. SLU:s kunskap behövs överallt!  

Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter: 
fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsveten-
skap, fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, fakulteten för 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsveten-
skap. Totalt arbetar 3 000 personer vid SLU.

SLU erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram och fristående kur-
ser. Nästan 4 000 studenter och omkring 550 forskarstuderande får sin 
utbildning vid SLU. Huvudverksamheten är förlagd till Alnarp, Uppsala 
och Umeå. Forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 
30-tal platser över hela landet.

Welcome to SLU 
– Swedish University of Agricultural Sciences

SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) is a university with a 
clearly defined role in society: to take responsibility for the development 
of learning and expertise in areas concerning biological resources and 
biological production. This responsibility stretches over the wide-ranging 
fields of agriculture, forestry and food industry to environmental ques-
tions, veterinary medicine and biotechnology. A comprehensive view-
point, inter-disciplinary approach and applicability are keywords in SLU’s 
research and teaching and in the contacts with industry and society.

University activities are spread between several departments in four fa-
culties: the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop 
Production Science, the Faculty of Natural Resources and Agricultural 
Sciences, the Faculty of Natural Resources and Agriculture Sciences, the 
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and the Faculty of 
Forest Sciences. A total of 3 000 people are employed at the university.

SLU offers a broad spectrum of educational programmes and single sub-
jects courses. About 4 000 students and 550 postgraduate students are en-
rolled at SLU. Main campuses are located at Alnarp, Uppsala and Umeå. 
Research and teaching activities are carried out throughout the country.
  

www.slu.se 

Ultuna studentkår
Ultuna Studentkår (ULS) representerar cirka 2 000 studenter 
och är därmed SLU:s största studentkår. Kåren har en bred 
verksamhet som innefattar allt från studiebevakning och 
studiesociala frågor till näringslivskontakter, spex, fester och 
idrottsarrangemang. I vårt vackra kårhus finns möjlighet att 
äta lunch, plugga eller umgås med andra studenter. Här hålls 
också regelbundna torsdagspubar, café-eftermiddagar samt  
diverse lunchföreläsningar och andra evenemang.

Ultuna Studentkår
Duhrevägen 6, 756 51 Uppsala
018-67 11 14
www.ultunastudentkar.se • E-post: uls_ordf@stud.slu.se

Veterinärmedicinska föreningen
Veterinärmedicinska föreningen (VMF) är studentkåren för 
de som studerar inom veterinärmedicin och djuromvårdnad 
vid SLU i Uppsala. Kåren grundades 1868 och har flera ut-
skott och en stor mängd aktiviteter för medlemmarna.

Kåren erbjuder lokaler där medlemmarna kan umgås och 
plugga. Vi har café- och festverksamhet samt pubar med jämna 
mellanrum där alla är välkomna.

Här finns bland annat festlokal, bastu och badtunna mm. Det 
finns möjlighet att hyra kårhuset för privata tillställningar. 

Veterinärmedicinska föreningen 
Ulls väg 6, 756 51 Uppsala
www.vmf.se • E-post: info@vmf.se

Vi finansierar framtidens
landsbygdsföretagare

Läs mer på landshypotek.se

Foto: Jenny Svennås-Gillner 
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