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Om anvisningarna för utbildningsplaner 

Syfte 

Syftet med dessa anvisningar är att beskriva vad som ska ingå i en utbildningsplan, 
hur innehållet ska formuleras och vad som gäller när delar av en utbildningsplan 
behöver revideras. 

Målgrupp 

Målgruppen är personal som skriver och hanterar utbildningsplaner. 



Anvisningar för utbildningsplaner 

2/14 

Förkortningar som används 

 HF = högskoleförordningen (1993:100) 
 FSLU = förordning för Sveriges lantbruksuniversitet (1993:221) 
 UHRFS = Universitets- och högskolerådets författningssamling 
 UN = Utbildningsnämnden 

Lagstiftning som berör utbildningsplaner 

Börja gärna med att läsa kapitel 12 i Utbildningshandboken 
(internt.slu.se/utbildningshandboken). Där finns mer information om nationella och 
lokala regelverk som gäller för utbildningsplaner. 

Anvisningarna och mallen för utbildningsplaner 

Det finns en mall för att skapa utbildningsplaner. Mallen finns på svenska och på 
engelska. Dessa anvisningar är strukturerade enligt mallens rubriker.  
 
I anvisningarna anges vilken information som ska finnas under respektive rubrik. 
Det gäller delvis fast text, som ska ingå i alla utbildningsplaner. Sådan text finns 
också i mallen. Om det finns flera varianter av den fasta texten i mallen raderar du 
allt som inte gäller ditt program. 

Delar av den fasta texten kan variera beroende på vilket program det gäller. Sådan 
text står med kursiv stil. Ta bort kursiveringen när du bytt ut de kursiverade delarna 
mot korrekt text för ditt program. 

Versioner och ny utbildningsplan 

Språkversioner 

Utbildningsplaner ska fastställas på svenska, som är myndighetsspråket. Den 
svenska versionen av en utbildningsplan är ett juridiskt bindande dokument. 
 
Det ska också finnas en engelsk version, som dock inte är ett juridiskt bindande 
dokument. 

Det är viktigt att även de översatta utbildningsplanerna håller hög språklig kvalitet. 
Språket ska vara korrekt, enkelt och begripligt så att alla presumtiva studenter kan 
ta till sig innehållet och känna förtroende för SLU. 

För hjälp med språkgranskning och översättning, kontakta 
sprakkoordinator@slu.se. 

Ny utbildningsplan 

Om innehållet under vissa rubriker i utbildningsplanen ändras, krävs att UN 
fastställer en ny utbildningsplan. Programmet måste då också få en ny programkod. 
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Revidera utbildningsplaner 

Beslut om revideringar av innehållet under rubrikerna Innehåll och struktur, 
Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter samt om smärre revideringar av 
programnamnet fattas av respektive programnämnd på delegation av UN. Sådana 
ändringar leder till en ny version av utbildningsplanen. 
 

Programnamn och omfattning i högskolepoäng 

Ett utbildningsprogram ska alltid ha ett svenskt namn. Det gäller även om 
undervisningsspråket är engelska. 

Programmets omfattning i högskolepoäng ska alltid anges. 

Programnamn på engelska 

Alla utbildningsprogram ska ha ett namn på engelska.  

Revidering 

Detta fält kan bara revideras om det gäller smärre ändringar av programnamnet. 
Mer omfattande ändringar av programnamnet, eller ändring av programmets 
omfattning, kräver att UN beslutar om en ny utbildningsplan. 

Programkod, datum, nämnd och SLU-id 

Först i utbildningsplanen anges 

 programkod 

 datum när utbildningsplanen fastställdes 

 beslutande nämnd 

 när utbildningsplanen ska börja gälla 

 SLU-id 

 i förekommande fall datum och beslutsfattare för revidering samt 
kortfattad beskrivning av revideringen 
 

En ny version av en utbildningsplan kräver nytt SLU-id. Det nya beslutet ska 
hänvisa till det tidigare id-numret. 

Revidering 

Uppgifterna om programkod, datum för fastställande och beslutande nämnd kan 
inte revideras, ändring kräver beslut om ny utbildningsplan av UN. 
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Förkunskapskrav och andra antagningsvillkor 

Lagstiftning och andra bestämmelser 

Nationella regler om behörighet finns i högskoleförordningen, förordningen för 
Sveriges lantbruksuniversitet och i Universitets- och högskolerådets 
författningssamling.  

Lokala regler för SLU finns i SLU:s antagningsordning.  

Grundläggande och särskild behörighet för utbildningsprogram på grundnivå 

Grundläggande behörighet till utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare 
på grundnivå beskrivs i HF 7 kap. 5 §.  
 
Särskild behörighet för utbildningsprogram som påbörjas på grundnivå anges i 
form av en eller flera kurser från gymnasieskolan. Kraven som ställs ska vara ”helt 
nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen” (HF 7 kap. 
8 § samt FSLU 5 kap. 2 a §).  
 
För utbildningsprogram som leder till yrkesexamen anger Universitets- och 
högskolerådet (UHR) vilken behörighet som ska gälla (HF 7 kap. 9 § och FSLU 
5 kap. 2 b §).  
 
För andra utbildningar får universitetet bestämma vilka behörigheter som ska 
gälla (HF 7 kap. 10 § och FSLU 5 kap. 2 c §), i enlighet med UHRFS 2019:1 med 
senare ändringar. 
 
Behörighetskrav som avser kurser från gymnasieskolan ska anges enligt både 
GY2011 och GY2000, förutom krav på engelska. Se exempel nedan. 

Grundläggande och särskild behörighet för utbildningsprogram på avancerad nivå 

Grundläggande behörighet till utbildningsprogram på avancerad nivå har den 
som ”har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller 
motsvarande utländsk examen, eller genom svensk eller utländsk utbildning, 
praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildning på avancerad nivå” (HF 7 kap. 28 §).  
 
De krav som ställs för särskild behörighet till utbildningsprogram på avancerad 
nivå ska ”vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. Kraven får avse kunskaper från en eller flera högskolekurser, och 
andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det 
yrkesområde som utbildningen förbereder för” (HF 7 kap. 31 §). 

Krav på språkkunskaper för program på grundnivå 

Eftersom kunskaper i svenska och engelska ingår i den grundläggande 
behörigheten ska sådana kunskaper inte anges som särskilda behörighetskrav för 
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program på grundnivå med svenska som undervisningsspråk.  
 
För program på grundnivå med engelska som undervisningsspråk ska 
behörighetskrav för engelska anges som ”kunskaper motsvarande Engelska 6”. 

Krav på språkkunskaper för program på avancerad nivå 

Gemensamt vid SLU (SLU:s antagningsordning kap. 2.5) är att program på 
avancerad nivå med engelska som undervisningsspråk ska ställa krav på 
kunskaper motsvarande Engelska 6. 
 
Program på avancerad nivå med svenska som undervisningsspråk ska ha 
samma krav på svenska som gäller för grundläggande behörighet på grundnivå.  
 
För program som ges på engelska ställs inget krav på kunskaper i svenska. 
 
För program som ges på svenska bör krav på kunskaper motsvarande Engelska 6 
ställas om kunskaper i engelska är nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig 
utbildningen, exempelvis på grund av att det förekommer kurslitteratur på 
engelska. 

Formulera förkunskapskrav och andra villkor 

Alternativ 1. Kandidatprogram på svenska 

För att bli antagen till programnamn krävs, förutom grundläggande 
behörighet, särskild behörighet enligt följande:  
 

 Biologi 2  

 Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2  

 Kemi 2  

 Matematik 4 
 
alternativt 
 

 Biologi B  

 Fysik A  

 Kemi B  

 Matematik D  
 

 
Det finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet. 
  
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk 
utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet 
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
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För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild 
behörighet som anges i respektive kursplan. 

 

Alternativ 2. Masterprogram 

För att bli antagen till programnamn krävs 

 grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 
180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen 

 särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom 
biologi. 

 
Dessutom krävs kunskaper motsvarande kravet på svenska för 
grundläggande behörighet på grundnivå och Engelska 6. Detta är uppfyllt 
av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett 
svenskt lärosäte. För sökande från nordiska länder och vissa engelskspråkiga 
länder gäller särskilda regler. 
 
 
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har 
motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande 
kunskaper inhämtats på annat sätt. 
 
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild 
behörighet som anges i respektive kursplan. 

 

Revidering 

Uppgifterna om förkunskapskrav kan inte revideras, ändring kräver beslut om ny 
utbildningsplan av UN. 

Mål 

Allmänna mål  

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå beskrivs i 
högskolelagen, 1 kap. 8–9 §§.  

Mål för examen  

I enlighet med bilagan till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska 
studenten uppfylla följande mål för examensbenämning:  
 
Skriv ut målen i klartext från bilagan till förordningen. Aktuell version av 
förordningen på både svenska och engelska finns på UHR:s webb.  
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I de fall programmet syftar till, inte bara möjliggör, både en yrkesexamen och en 
generell examen ska målen för båda dessa anges (se även nedan under Examen). 

Revidering 

Detta fält kan inte revideras. Ändringar av högskolelagens (1992:1434) allmänna 
mål för utbildning på grund- och avancerad nivå eller av examensmålen i bilagan 
till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet (1993:221) kräver beslut av 
Sveriges riksdag eller regering. 

Examen och huvudområde 

Examen som utbildningen syftar till 

Ange programmets namn, vilken examen det syftar till, vilket huvudområdet är 
(om tillämpligt) samt typ av examen (kandidat-, master- eller yrkesexamen). 

Exempel 1: Kandidatprogrammet Naturresurser och hållbarhet syftar till en 
kandidatexamen med huvudområdet biologi. 

Exempel 2: Lantmästarprogrammet syftar till en lantmästarexamen som är 
en yrkesexamen. 

Därefter följer denna text där delar markerade med kursiv stil byts ut efter behov: 

En kandidatexamen är en generell examen. Kurserna i programmet kan 
möjliggöra även andra examina om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s 
lokala examensordning. 

Studenter som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett 
examensbevis med benämningen kandidatexamen med huvudområdet 
biologi (Degree of Bachelor of Science with a Major in Biology). 

För långa yrkesexamina med 3+2-struktur ska följande läggas till: 

Programmet kan i kombination med masterprogrammet programnamn vid 
SLU möjliggöra att fordringarna för en examensbenämning uppfylls. Se 
även under Övriga upplysningar. 

Examenskrav 

Examenskraven anges på samma sätt som de anges i SLU:s lokala 
examensordning för respektive examen. Ange huvudområdet för examen i 
förekommande fall. 

Exempel: Kandidatexamen med huvudområdet huvudområdesbenämning 
uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 
högskolepoäng (hp) med följande krav: 
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- minst 60 hp kurser inom huvudområdet huvudområdesbenämning (G1N, 
G1F) 

- minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet 
huvudområdesbenämning (G2F) 

- minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet 
huvudområdesbenämning (kandidatarbete, G2E). 

Revidering 

Detta fält kan inte revideras. Ändringar kräver att UN beslutar om en ny version av 
utbildningsplanen. 

Innehåll och struktur 

Beskrivning av lärandemål, genomförande och huvudsakligt upplägg 

Eventuella specialiseringar ska anges här, till exempel Ekonomi – 
kandidatprogram, där studenten i årskurs 3 väljer företagsekonomi eller 
nationalekonomi som specialisering.  

Av beskrivningen ska det framgå hur utbildningens olika delar uppfyller målen för 
utbildningen och examenskraven. Lämplig omfattning är en halv till en sida. Tänk 
på att målgruppen är studenter. 

Undervisningsspråk 

Ange vilket språk programmet ges på, till exempel med något av följande 
alternativ: 

 Programmet ges på svenska.  

 Programmet ges på engelska.  

 Programmet ges på svenska på grundnivå och på engelska på avancerad 
nivå. 

 Programmet ges huvudsakligen på svenska men kurser i engelska kan 
förekomma, och/eller stor del av kurslitteraturen är på engelska. 

 

Jämställdhet, lika villkor och hållbarhet 

Följande avsnitt om jämställdhet och lika villkor ska ingå i alla utbildningsplaner:  

En väl fungerande studiemiljö präglas av öppenhet, jämställdhet och ett 
inkluderande sätt. SLU har ett aktivt arbete för jämställdhet och lika villkor, 
vilket främjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och 
studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför. 

Ett avsnitt om hållbar utveckling ska ingå i alla utbildningsplaner – anpassa gärna 
till programmet: 

Exempel: SLU:s profil är inriktad på kunskap om de biologiska 
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naturresurserna, och samhällsutmaningar som råvaru-, vatten- och 
energiförsörjning samt klimatförändringar har kopplingar till våra 
ansvarsområden. FN:s mål för hållbar utveckling berör bland annat dessa 
samhällsutmaningar, men även människans brukande och förvaltande av de 
biologiska naturresurserna. 

 

Kurser i programmet 

Här anges de kurser som ingår i programmet. Den studiegång som erbjuds ska 
möjliggöra för studenten att få ut den examen som utbildningen syftar till. 
 
Kurstillfällena anges i ett separat ramschema utanför utbildningsplanen. Kurserna 
bör i möjligaste mån anges i den ordning studenterna förväntas läsa dem. De ska 
ställas upp enligt exemplen nedan. 

Kurser i program som leder till generell examen  

Den erbjudna studiegången är inte obligatorisk för studenten. Progressionen 
tydliggörs genom att man anger huvudområde och fördjupning för respektive kurs.  
 
Studiegången för program som leder till en generell examen utgörs av 
programkopplade kurser som erbjuds antingen endast för programstudenter eller 
med förtur för programstudenter.  
 
Studenterna kan också välja att åka på utbytestermin under utbildningen, eller att 
läsa fristående kurser vid SLU eller andra lärosäten. Ange gärna vilken termin det 
är lämpligast att åka på utbyte utifrån progressionen i programmet och 
förkunskapskraven för nästkommande termins kurser. 
 
Ange kursnamn, högskolepoäng, huvudområde och fördjupning. På svenska har 
endast första ordet i kursnamnet stor bokstav. Skriv huvudområden med liten 
bokstav. Sätt kommatecken efter kursnamnet och mellan huvudområde och 
fördjupningsnivå. 
 

Exempel: Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) 
 
FÖ = företagsekonomi 
NA = nationalekonomi 
BI = biologi 
 
År 1 
Introduktionskurs – företaget och omvärlden, 15 hp (FÖ, G1N) 
Ekonomistyrning, 15 hp (FÖ, G1N) 
Mikroekonomi, 15 hp (NA, G1N) 
Makroekonomi I, 15 hp (NA, G1N) 
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År 2 
Makroekonomi II, 15 hp (NA, G1N) 
Ekologi och miljövetenskap, 15 hp (BI, G1N) 
Valbara kurser kursnamn, 30 hp alternativt valfria kurser, 30 hp, eller en 
utbytestermin, 30 hp 
 
År 3 – specialisering företagsekonomi 
Entreprenörskap och företagsutveckling, 15 hp (FÖ, GIF) 
Metodkurs, 15 hp (FÖ, GIF) 
Kvalitets- och miljöledning, 15 hp (FÖ, G2F) 
Självständigt arbete, 15 hp (FÖ, G2E) 

 

År 3 – specialisering nationalekonomi 
Ekonometri och programmering, 15 hp (NA, GIF) 
Agricultural Policy and International Trade, 15 hp (NA, GIF) 
Microeconomics III, 15 hp (NA, G2F) 
Självständigt arbete, 15 hp (NA, G2E) 

 
Efter kurslistan ska följande anges: 

Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny 
version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser 
anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.  

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som gäller 
specifikt för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i 
ramschemat på SLU:s studentwebb. 

Om programmet innehåller valbara kurser, lägg till följande text: 

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera 
programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats 
på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att 
studenten anmält sig i tid. 

Kurser i program som leder till yrkesexamen 

Studiegången för yrkesprogram är mer bunden jämfört med generella program 
eftersom specifika krav ställs för en yrkesexamen (se bilagan till förordningen för 
Sveriges lantbruksuniversitet).  
 
Vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara måste framgå av 
utbildningsplanen (UKÄ, Högskolans regler i praktiken, Rapport 2014:16). Ange 
vilka kurser som är obligatoriska respektive valbara. 
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En obligatorisk kurs är nödvändig för att examensmålen ska vara uppfyllda för en 
viss examen (enligt examensmålen i FSLU och lokala målbeskrivningar). 
 
En valbar kurs utgör en profilering inom ämnen som är relevanta för 
yrket/examen, det vill säga de kan bidra ytterligare till examensmålen men är inte 
absolut nödvändiga för att uppnå dessa.  
 
Det är normalt inte möjligt att ange valfria kurser eftersom alla kurser måste 
godkännas mot målen för yrkesexamen. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande 
av utbildning från andra universitet och högskolor (HF 6 kap. 6–8 §§).  
 
Ange gärna vilken termin det är lämpligast att åka på utbyte utifrån progressionen i 
programmet och förkunskapskrav för nästkommande termins kurser. 
 
Om programmet innehåller valbara kurser ska följande text finnas: 

Under vissa studieperioder (delar av termin) erbjuder SLU flera 
programkurser som studenten kan välja mellan. Studenten är garanterad plats 
på någon av dessa kurser förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda och att 
studenten anmält sig i tid. 

 
Ange kursnamn, högskolepoäng, huvudområde och fördjupning. På svenska har 
endast första ordet i kursnamnet stor bokstav. Skriv ämnen med liten bokstav. 
 

Exempel: Växtodlingsprogrammet - kandidat 
 
LB = lantbruksvetenskap 
MV = markvetenskap 
BI = biologi 
KE = kemi 
MX = miljövetenskap 
 
År 1  
fetstil = obligatorisk kurs 
* = agronomprofilerande kurs (kurs med tydligt yrkesrelaterat innehåll eller 
tydlig koppling till den agrara sektorn) (asterisk sätts före kursnamnet) 
 
* Grundkurs – agronom mark/växt, 15 hp (MV/LB, G1N) 
Grundläggande kemi I, 15 hp (KE/BI, G1N) 
Grundläggande kemi II, 7,5 hp (KE/BI, G1F) 
Organismvärlden, 7,5 hp (BI, G1N) 
Ekologi, 7,5 hp (BI/MX, G1F) 
* Fältkurs i växtproduktion, 7,5 hp (BI/LB, G1N) 
* Floristik, entomologi och fältstudier i åkermark, 7,5 hp (BI, G1F) 

 
Efter kurslistan ska följande anges:  
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Kursutbudet kan ändras under utbildningens gång. Det kan leda till en ny 
version av utbildningsplanen där information om övergångsbestämmelser 
anges. Beslut om kursutbudet fattas i god tid inför kommande läsår.  

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som gäller 
specifikt för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns i 
ramschemat på SLU:s studentwebb. 

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter 

Övergångsbestämmelser 

Under denna rubrik samlas information till studenter som påbörjat sin utbildning 
enligt utbildningsplanen, om något av nedanstående scenarion inträffar. 
Informationen ska vara relevant för att studenterna ska kunna slutföra sina studier. 
Mer information, kontaktuppgifter och liknande kan också läggas på programsidan 
på studentwebben. 

Scenario 1. Programmet avvecklas (beslut av styrelsen), ingen ny utbildningsplan 
fastställs 
SLU erbjuder kurser för studenter i de årskurser som ännu inte genomgått hela 
utbildningen. För en treårig utbildning används följande övergångsbestämmelser 
(antalet läsår justeras för utbildningar av annan omfattning): 

 
Beslut om avveckling av programnamn, 180 hp, har fattats av styrelsen 20xx-
xx-xx (SLU ID:SLU.ua.20xx.1.1.1-xxxx). 
Sista antagning till programmet görs till läsåret 2022/2023. Det innebär att 
programmets kurser ges enligt följande: 

 Läsåret 2022/2023: alla kurser i årskurs 1 + 2 + 3 ges 

 Läsåret 2023/2024: alla kurser i årskurs 2 + 3 ges 

 Läsåret 2024/2025: alla kurser i årskurs 3 ges 
 
Framförallt för yrkesprogram, lägg till följande text (stryk ordet ”obligatoriska” om 
det inte handlar om ett yrkesprogram): 
 

Vid behov kan programnämnden besluta att erbjuda vissa obligatoriska kurser 
samt det självständiga arbetet vid minst ett extra tillfälle efter det sista läsåret. 
 
Studenter antagna till programmet läsåret 2022/2023 eller tidigare har rätt att 
slutföra sin utbildning och ta ut examen enligt de examenskrav som är 
preciserade i denna utbildningsplan, till och med utgången av år 20xx. En 
individuell studieplan upprättas i varje enskilt fall. Plats ges enligt gällande 
regler för återupptagande av studier. 
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En individuell studieplan enligt ovan kan till exempel leda till beslut om undantag 
från programkopplingen, det vill säga att studenten får tillträde till andra programs 
kursutbud. 

Scenario 2. Utbildningsplanen läggs ned (beslut av UN) och en ny fastställs 

I normalfallet ska SLU även här erbjuda kurser för studenter i de årskullar som 
ännu inte genomgått hela utbildningen. Då ska övergångsbestämmelserna enligt 
scenario 1 användas. 

 
En individuell studieplan kan i det här scenariot leda till något av följande: 

 beslut om överflyttning till den nya programkoden: hanteras som 
antagning till senare del av program i Ladok, men kan användas även om 
programmet inte är öppet för anmälan till senare del-antagning) 

 beslut om undantag från programkoppling, det vill säga studenten får 
tillträde till det nya kursutbudet. 

 
Om programnämnden beslutar att ändra kursutbudet innan de sista ordinarie 
årskullarna hunnit gå klart programmet kan nämnden också besluta att 
programkoppla det nya programmets kursutbud till den gamla programkoden.  
 
Detta hanteras i utbildningsplanen genom en versionsändring, där det nya 
kursutbudet framgår. Om programkopplingen är tillfällig ska 
övergångsbestämmelserna enligt scenario 1 användas. 
 
Om programkopplingen inte har någon tidsbegränsning kan 
övergångsbestämmelser enligt scenario 3 nedan användas. Använd då följande 
inledning: 

 
Beslut om nedläggning av utbildningsplan för Programkod Programnamn, 
180 hp, har fattats av utbildningsnämnden 20xx-xx-xx (SLU 
ID:SLU.ua.20xx.1.1.1-xxxx). 
 
Sista antagning till programkoden görs till läsåret 2022/2023. 

 
Framförallt för yrkesprogram, lägg till följande text: 
 

Studenter antagna till programmet läsåret 2022/2023 eller tidigare har rätt att 
slutföra sin utbildning och ta ut examen enligt de examenskrav som finns 
preciserade i denna utbildningsplan till och med utgången av år 20xx.  
 
 

Scenario 3. Smärre förändringar i utbildningsplanen (beslut av PN) – ny version 
beslutas  
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För yrkesprogram där en förändring av kursutbudet påverkar obligatoriska kurser 
ska övergångsbestämmelserna tydliggöra hur obligatoriet kan uppfyllas: 

 
Studenter som har antagits till programnamn, 180 hp, läsåret 2022/2023 eller 
tidigare, har ett examenskrav som omfattar den obligatoriska kursen 
Kursnamn, 15 hp. När den kursen har lagts ned kan kravet istället uppfyllas 
genom: 
‐ Kursnamn, 15 hp 

alternativt 
‐ Kursnamn, 7,5 hp och Kursnamn, 7,5 hp 

 
För generella program ska ett förändrat kursutbud inte påverka möjligheterna att nå 
examen, men ett förtydligande ska ändå göras i utbildningsplanen: 
 

Studenter som har antagits till programnamn, 180 hp, läsåret 2022/2023 eller 
tidigare, har tillträde till de nya kurser som ges inom samma program från och 
med läsåret 2023/2024. Eventuella överlappningar mellan kurser ska framgå 
av de berörda kursplanerna. 

 

Övriga föreskrifter 

Programspecifik information som inte ryms under någon annan rubrik och som inte 
omfattas av allmänna bestämmelser för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå. Exempel är specifika föreskrifter vad gäller undervisning, praktik, 
examination och betyg samt eventuell poängspärr för tillträde till vissa terminer. 

Övriga upplysningar 

Programspecifik information som inte ryms under någon annan rubrik och som inte 
är föreskrifter. 

Följande text ska anges i alla utbildningsplaner: 

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå 
Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning 
till senare del av program finns i utbildningshandboken på SLU:s 
studentwebb. 
 
Möjlighet till fortsatta studier 
Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet med 
avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå. 


