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Allmänt  

Förordning och lokala regler  

Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet anger vilka 

examina som SLU får utfärda och på vilken nivå de ska utfärdas. För 

vissa examina ska SLU bestämma en inriktning. SLU får bestämma 

preciserade krav för sina examina. Dessa krav ska ligga inom ramen för 

respektive examensbeskrivning som finns i förordningen.  

Detta dokument utgör den lokala examensordningen, som innehåller 

SLU:s regler för examina på grundnivå och avancerad nivå. Här 

preciseras de krav och fastställs de examensbenämningar som gäller för 

SLU:s examina.  

I bilaga 1 finns de beteckningar som används för att klassificera kursers 

nivå och fördjupning inom huvudområden. Av bilaga 2 framgår SLU:s 

huvudområden för generella examina på grundnivå och avancerad nivå.   

Kurser i examen  

I enlighet med förordningen gäller att kurser som i sin helhet är 

avslutade (godkända) kan ingå i en examen. Om det finns betydande 

överlappningar i innehållet mellan olika kurser, kan de överlappande 

poängen inte ingå samtidigt i en examen. Sådan överlappning ska om 

möjligt framgå av berörda kursplaner.   

Vissa kurser vid SLU är klassificerade i två ämnen, vilket innebär att 

kursen kan inräknas i examensfordringarna för två olika huvudområden i 

förekommande fall. Självständigt arbete (examensarbete) kan bara 

klassificeras i ett ämne, där är dubbelklassning aldrig möjlig.  

I enlighet med förordningen gäller att tillgodoräknande av kurser från 

annat lärosäte kan göras i examen. Se Tillgodoräknandeordning för 

utbildning på grund- och avancerad nivå (SLU ID: SLU ua 2017.1.1.1-

1295 eller senare).  

Examensbevis  

Kurser som ingår i examen ska redovisas i examensbeviset med 

fullständig benämning, omfattning, betyg och datum för godkänd kurs 

samt vid vilket lärosäte de har examinerats.  

I enlighet med förordningen ska en bilaga (Diploma Supplement) fogas 

till examensbeviset. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i 

utbildningssystemet. Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt; på svenska 

med engelsk översättning. För gemensam examen (Joint Degree) gäller 

särskilda regler. Av SLU:s delegationsordningar framgår var beslut om 

utfärdande av examensbevis fattas.  
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Generella examina  

I enlighet med förordningen gäller särskilda mål och krav för respektive 

generell examen som SLU får utfärda. SLU organiserar utbildning som 

syftar till generella examina i ett antal utbildningsprogram. En student 

kan också uppfylla kravet för en generell examen efter studier på kurser 

öppna för fristående studenter (studenten behöver inte vara antagen till 

ett utbildningsprogram). Preciserade krav för respektive examen 

fastställs i detta dokument och framgår av utbildningsplanen för berörda 

utbildningsprogram.  

En student kan endast få en kandidat-, magister- respektive 

masterexamen inom ett specifikt huvudområde. En student kan dock få 

två eller flera generella examina i olika huvudområden och använda 

samma kurser i de olika examina under förutsättning att studenten 

uppfyller examenskraven för respektive examen. Ett självständigt arbete 

(examensarbete) kan dock endast utgöra grund för en (1) generell 

examen. Kurser på grundnivå kan inte ingå i generell examen på 

avancerad nivå om de har ingått i behörighetsgivande examen på 

grundnivå.  

Samma kurs kan ingå i både generell examen och yrkesexamen, se 

avsnittet Yrkesexamina.  

Grundregeln är att SLU inte kopplar generella examina till specifika 

program. Undantagsvis kan dock en generell examen med angivet 

huvudområde knytas till ett visst utbildningsprogram. I sådana fall ska 

det framgå av examensbeviset att examen uppfyller fordringarna enligt 

krav som fastställts i berörd utbildningsplan. 

Yrkesexamina  

I enlighet med förordningen gäller särskilda mål och krav för respektive 

yrkesexamen som SLU får utfärda. SLU organiserar utbildning som 

syftar till yrkesexamina i ett antal utbildningsprogram. Preciserade krav 

för respektive yrkesexamen fastställs i utbildningsplanen för berörda 

utbildningsprogram. Programantagning är dock inte ett krav för att 

uppfylla kraven för en yrkesexamen, men programantagning behövs 

vanligtvis för att få tillgång till alla kurser som krävs för en 

yrkesexamen.  

Kurser som utgör grund för en yrkesexamen kan utgöra grund för annan 

yrkesexamen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan dock endast 

utgöra grund för en (1) yrkesexamen på samma nivå.   

Kurser som utgör grund för en yrkesexamen kan även utgöra grund för 

en generell examen under förutsättning att kraven för berörd examen är 

uppfyllda. Det innebär att en student kan uppfylla kraven för en eller 

flera generella examina efter studier på ett yrkesprogram. Kurser på 

grundnivå kan dock inte ingå i generell examen på avancerad nivå om de 

har ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.   
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Examina vid SLU 

Generella examina på grundnivå 

HÖGSKOLEEXAMEN 

KANDIDATEXAMEN ....................................................................................................... 21 

EKONOMIE KANDIDATEXAMEN ................................................................................. 12 

POLITICES KANDIDATEXAMEN .................................................................................. 30 

 

Generella examina på avancerad nivå 

MAGISTEREXAMEN ........................................................................................................ 27 

MASTEREXAMEN ............................................................................................................ 28 

EKONOMIE MASTEREXAMEN ...................................................................................... 14 

 

Yrkesexamina på grundnivå 

DJURSJUKSKÖTAREXAMEN ......................................................................................... 11 

HIPPOLOGEXAMEN (120 hp) gäller fram till 2025-12-31 .............................................. 16 

HIPPOLOGEXAMEN (180 hp) gäller från 2021-01-01 ..................................................... 16 

LANDSKAPSINGENJÖRSEXAMEN ............................................................................... 24 

LANTMÄSTAREXAMEN (120 hp) gäller fram till 2025-12-31 ....................................... 25 

LANTMÄSTAREXAMEN (180 hp) gäller från 2021-01-01 ............................................. 25 

SKOGSMÄSTAREXAMEN ............................................................................................... 32 

TRÄDGÅRDSINGENJÖRSEXAMEN (120 hp) gäller fram till 2025-12-31 .................... 33 

TRÄDGÅRDSINGENJÖRSEXAMEN (180 hp) gäller från 2021-01-01........................... 33 

 

Yrkesexamina på avancerad nivå 

AGRONOMEXAMEN (270 hp) gäller fram till 2029-12-31 ............................................... 8 

AGRONOMEXAMEN (300 hp) gäller från 2021-01-01 ...................................................... 8 

HORTONOMEXAMEN ..................................................................................................... 18 

JÄGMÄSTAREXAMEN .................................................................................................... 20 

LANDSKAPSARKITEKTEXAMEN ................................................................................. 23 

VETERINÄREXAMEN...................................................................................................... 35 
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Bilaga 1: Beteckningar för kursers nivå och fördjupning inom huvudområde  

SLU tillämpar de beteckningar som SUHF rekommenderar för kursers 

tillhörighet till grundnivå eller avancerad nivå, plats i huvudområdets 

successiva fördjupning för generella examina (även kombinerade med 

yrkesexamina) och karaktär av examensarbete (SUHF, Dnr 08/025).  

 

Beteckning  Nivå och fördjupning  

G1N  Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav   

G1F  Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på 

grundnivå (inom huvudområdet) som 

förkunskapskrav  

G1E  Grundnivå, innehåller särskilt utformat 

examensarbete för högskoleexamen   

G2F  Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå 

(inom huvudområdet) som förkunskapskrav   

G2E  

  

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå 

(inom huvudområdet) som förkunskapskrav, 

innehåller examensarbete för kandidatexamen  

  

A1N  Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som 

förkunskapskrav   

A1F  Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå  

(inom huvudområdet) som förkunskapskrav   

A1E  Avancerad nivå, innehåller examensarbete för 

magisterexamen   

A2E  Avancerad nivå, innehåller examensarbete för 

masterexamen   

  

GXX  

  

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen 

kan inte klassificeras  

AXX  Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell 

examen kan inte klassificeras  
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Bilaga 2: SLU:s huvudområden  

 

 Examen   

Huvudområde1  

Benämning  på 

engelska  

Grund-

nivå  

Avancerad 

nivå  

Bioinformatik Bioinformatics  X 

Biologi  Biology  X  X  

Djuromvårdnad  Veterinary Nursing  X  X 

Food Studies Food Studies  X 

Företagsekonomi  Business Administration  X  X  

Hippologi  Equine Science  X    

Husdjursvetenskap  Animal Science  X  X  

Hållbar utveckling Sustainable Development X X 

Kemi  Chemistry  X  X  

Lantbruksvetenskap  Agricultural Science  X  X  

Landsbygdsutveckling  Rural Development  X  X  

Landskapsarkitektur  Landscape Architecture  X  X  

Livsmedelsvetenskap  Food Science  X  X  

Markvetenskap  Soil Science  X  X  

Miljöpsykologi Environmental Psychology  X 

Miljövetenskap  Environmental Science  X  X  

Nationalekonomi  Economics  X  X  

Skogshushållning  Forest Management  X  X  

Skogsvetenskap  Forest Science  X  X  

Teknologi  Technology  X  X  

Trädgårdsvetenskap  Horticultural Science  X  X  

Veterinärmedicin  Veterinary Medicine  X  X  

  

                                                      
1 ) Enligt styrelsens beslut 2019-06-18 (SLU ID: SLU ua 2019.1.1.1-2354) och 

Utbildningsnämndens beslut 2020-05-14--15 (§ 33d/20). 
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Tidigare huvudområde     

Landskapsplanering  Landscape Planning  
  

 

 



 

 

Examensbeskrivning    2020-09-21 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3214 

 

 

AGRONOMEXAMEN (270 hp) gäller fram till 2029-12-31 

DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURE 

AGRONOMEXAMEN (300 hp) gäller från 2021-01-01 

DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURE 
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för agronomexamen är fastställd av Utbildningsnämndens 

ordförande 2020-09-21. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 

2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Agronomexamen avläggs på avancerad nivå. 

 

Examensfordringar som gäller agronomexamen 270 hp  

Nationella krav enligt förordningen för SLU  

 

Agronomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 270 

högskolepoäng.  

För agronomexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 

För agronomexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruksuniversitetet 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Agronomprogrammen 270 hp, för antagna t.o.m. ht 2015: 

Agronomexamen enligt utbildningsplan för ett agronomprogram uppnås efter 

fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng (hp), med följande krav: 

 minst 90 hp agronomprofilerande programkurser enligt bilaga till den berörda 

utbildningsplanen 

 minst 90 hp kurser inom specificerade ämnesområden enligt bilaga till den 

berörda utbildningsplanen 

 högst 45 hp valfria programkurser eller andra kurser av relevans för  

programmet 

 minst 15 hp självständigt arbete på grundnivå  

 minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå, med 

lantbruksvetenskaplig inriktning enligt anvisningar för programmet. 

 

Rätten att slutföra sin utbildning och ta ut agronomexamen enligt de examenskrav som 

finns preciserade i utbildningsplanen för det program studenten antogs till, gäller till 

och med utgången av år 2023. 

Angiven bilaga till utbildningsplanen utgörs av programmets studieplan, som fastställs 

av Utbildningsnämnden. 
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Agronomprogrammen 300 hp, för antagna fr.o.m. ht 2016 t.o.m. ht 2020 

Agronomexamen enligt utbildningsplan för ett agronomprogram uppnås efter 

fullgjorda kursfordringar om 270 högskolepoäng (hp), med följande krav: 

 minst 90 hp agronomprofilerande kurser enligt bilaga till den berörda 

utbildningsplanen 

 minst 75 hp i relevant huvudområde på grundnivå med successiv fördjupning 

inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E) 

 minst 60 hp i relevant huvudområde på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt 

arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E) 

 alla obligatoriska programkurser enligt den berörda utbildningsplanen 

 valbara programkurser enligt den berörda utbildningsplanen. 

 

Relevanta huvudområden för agronomexamen: 

 Biologi  

 Företagsekonomi  

 Husdjursvetenskap 

 Landsbygdsutveckling  

 Livsmedelsvetenskap  

 Markvetenskap  

 Nationalekonomi  

 

Rätten att slutföra sin utbildning och ta ut agronomexamen enligt de examenskrav som 

finns preciserade i utbildningsplanen för det program studenten antogs till, gäller till 

och med utgången av år 2029. 

 

Agronomexamen 300 hp som gäller från 2021-01-01 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Agronomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 

högskolepoäng.  

För agronomexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 

För agronomexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruksuniversitetet 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng (hp) 

med följande krav: 

 minst 90 hp agronomprofilerande kurser enligt berörda utbildningsplaner 

 minst 90 hp i relevant huvudområde på grundnivå med successiv fördjupning 

inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)  

 minst 60 hp i relevant huvudområde på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt 

arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)  

 alla obligatoriska programkurser enligt berörda utbildningsplaner  

 valbara programkurser enligt berörda utbildningsplaner.  
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Relevanta huvudområden för agronomexamen: 

 Biologi  

 Företagsekonomi  

 Husdjursvetenskap 

 Landsbygdsutveckling  

 Livsmedelsvetenskap  

 Markvetenskap  

 Nationalekonomi  

 

Övrigt 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 

En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt 

att få en agronomexamen 300 hp, om hen inte tidigare har en agronomexamen 270 hp. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3208 

 

 

DJURSJUKSKÖTAREXAMEN 

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN VETERINARY NURSING 
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för djursjukskötarexamen är fastställd av Utbildningsnämnden 

2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Djursjukskötarexamen avläggs på grundnivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Djursjukskötarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng. 

För djursjukskötarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort 

ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

För djursjukskötarexamen ska också de preciserade krav gälla som 

Lantbruksuniversitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna 

examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Djursjukskötarexamen enligt utbildningsplan för djursjukskötarprogrammet uppnås 

efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp) obligatoriska 

programkurser, inklusive 15 hp självständigt arbete (G2E). 

 

Övrigt 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3204 

 

 

EKONOMIE KANDIDATEXAMEN 

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS AND ECONOMICS 
 

Benämningar 

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet xx 

 

Ekonomie kandidatexamen utfärdas inom företagsekonomi eller nationalekonomi och 

utfärdas med förled och översätts till Degree of Bachelor of Science in Business and 

Economics with a major in xx beroende på valt huvudområde. 

 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för ekonomie kandidatexamen är fastställd av Utbildnings-

nämnden 2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 

2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Ekonomie kandidatexamen avläggs på grundnivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng med viss inriktning som Lantbruksuniversitetet bestämmer, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området 

(huvudområdet) för utbildningen. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter 

fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande 

krav: 

 minst 60 hp kurser inom huvudområdet företagsekonomi (G1N, G1F), 

 minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi 

(G2F), 

 minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet 

företagsekonomi(kandidatarbete, G2E), 

 minst 30 hp nationalekonomi 

 minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt 

 

Ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter 

fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande 

krav: 

 minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F), 

 minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi 

(G2F), 
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 minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi 

(kandidatarbete, G2E), 

 minst 30 hp företagsekonomi 

 minst 15 hp statistik 

 

Studenter som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2020 har även möjlighet att 

uppnå en ekonomie kandidatexamen med huvudområdet 

företagsekonomi/nationalekonomi enligt äldre bestämmelser som omfattar fullgjorda 

kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 140 hp 

med följande krav: 

 minst 60 hp kurser inom företagsekonomi/nationalekonomi (G1N; G1F) 

 minst 15 hp kurser med fördjupning inom företagsekonomi/nationalekonomi 

(G2F) 

 minst 15 hp självständigt arbete inom företagsekonomi/nationalekonomi 

(kandidatarbete/G2E) 

 minst 30 hp kurser inom nationalekonomi/ företagsekonomi (G1N; G1F) 

 minst 20 hp kurser inom övriga ekonomiska ämnen. 

 

Övrigt 

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. 

Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 

30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå. 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3207 

 

 

EKONOMIE MASTEREXAMEN 

DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS AND ECONOMICS 
(120 credits) 
 

Benämningar 

Ekonomie masterexamen med huvudområdet xx 

 

Ekonomie masterexamen utfärdas inom företagsekonomi eller nationalekonomi och 

utfärdas med förled och översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a 

major in Xx beroende på valt huvudområde. 

 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för Ekonomie masterexamen är fastställd av Utbildnings-

nämnden 2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 

2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Ekonomie masterexamen avläggs på avancerad nivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 

högskolepoäng med viss inriktning som Lantbruksuniversitetet bestämmer, varav 

minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området 

(huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, 

konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller 

motsvarande utländsk examen. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi/nationalekonomi 

uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), 

varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:  

 minst 30 hp kurser med fördjupning inom företagsekonomi/nationalekonomi 

(A1N; A1F) 

 minst 30 hp självständigt arbete inom företagsekonomi/nationalekonomi 

(masterarbete/A2E).  

 

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller 

motsvarande utländsk examen med fördjupning i företagsekonomi/ nationalekonomi. 

 

Övrigt 

I ekonomie masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på 

grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller 
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motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt 

avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.   
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3209 

 

 

HIPPOLOGEXAMEN (120 hp) gäller fram till 2025-12-31  

HIGHER EDUCATION DIPLOMA IN EQUINE SCIENCE 

HIPPOLOGEXAMEN (180 hp) gäller från 2021-01-01 

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EGUINE SCIENCE 
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för hippologexamen är fastställd av Utbildningsnämnden 

2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Hippologexamen avläggs på grundnivå. 

 

Examensfordringar som gäller fram till 2025-12-31 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Hippologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 

högskolepoäng. 

För hippologexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete). 

För hippologexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruksuniversitetet 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

För studenter som är antagna till utbildningen före den 1 januari 2021: 

Hippologexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 

högskolepoäng (hp), varvid följande krav ska uppfyllas: 

 90 hp obligatoriska kurser enligt utbildningsplanen 

 minst 20 hp valbara kurser enligt utbildningsplanen 

 minst 10 hp självständigt arbete enligt utbildningsplanen. 

 

Examensfordringar som gäller från till 2021-01-01 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Hippologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng. 

För hippologexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng 

För hippologexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruksuniversitetet 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Hippologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar (godkända kurser) 

om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav:  
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• alla obligatoriska programkurser  

• valbara programkurser  

• minst 15 hp självständigt arbete inom hippologi (kandidatarbete/G2E).  

 

Övrigt 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 

En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt 

att få en hippologexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en hippologexamen, 

120 hp. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3215 

 

 

HORTONOMEXAMEN 

DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN HORTICULTURE  
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för hortonomexamen är fastställd av Utbildningsnämnden 

2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Hortonomexamen avläggs på avancerad nivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Hortonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 

högskolepoäng. 

För hortonomexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng 

För hortonomexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruksuniversitetet 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

För studenter som påbörjat hortonomprogrammet vid SLU 2017 eller tidigare 

gäller följande. 

Hortonomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300 

högskolepoäng (hp), med följande krav: 

 obligatoriska programkurser om 165 hp 

 valbara programkurser om 90 hp 

 självständigt arbete om 15 hp på grundnivå (kandidatarbete/G2E) i 

huvudområdet biologi eller trädgårdsvetenskap 

 självständigt arbete om 30 hp på avancerad nivå (masterarbete/A2E) i 

huvudområdet biologi eller trädgårdsvetenskap. 

 

För studenter som påbörjat studier vid SLU 2018 eller senare gäller följande. 

Hortonomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 300 

högskolepoäng (hp), med följande krav:  

 uppfyllda krav för kandidatexamen, 180 hp, inklusive ett självständigt arbete 

på grundnivå som genomförts vid SLU och omfattar minst 15 hp i 

trädgårdsvetenskap eller biologi  

 uppfyllda krav för masterexamen, 120 hp, inklusive ett självständigt arbete på 

avancerad nivå för hortonomexamen som omfattar minst 30 hp 

 minst 90 hp kurser i huvudområdet trädgårdsvetenskap  

 kurser motsvarande minst  

- 60 hp biologi 

- 30 hp företagsekonomi 
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- 15 hp teknologi 

- 7,5 hp kemi* och  

- 7,5 hp statistik.  

 

Dessutom gäller följande:  

*) Dispens från kravet på 7,5 hp kemi för hortonomexamen gäller för  

 kull HT18 på Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram, om studenten läst 

BI1263 Odling, skörd och efterskörd av trädgårdsprodukter samt någon av 

kurserna BI1305 Botanik och kemi eller BI1130 Botanik 

 studenter som antagits till Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram senast 

i kull H17 och läst enligt ramschemat för programmet och därigenom uppnått 

totalt 7 hp kemi. 

 

Kravet på kandidatexamen och självständigt arbete på grundnivå uppfylls även av en 

kandidatexamen i trädgårdsvetenskap från annat lärosäte om examen uppgår till 

180 hp.  

 

Övrigt 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3216 

 

 

JÄGMÄSTAREXAMEN 

DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN FORESTRY 
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för jägmästarexamen är fastställd av Utbildningsnämnden 

2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Jägmästarexamen avläggs på avancerad nivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Jägmästarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 

högskolepoäng. 

För jägmästarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 

För jägmästarexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruksuniversitetet 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Jägmästarexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar (godkända kurser) 

om 300 högskolepoäng (hp) med följande krav: 

180 hp kurser på grundnivå, varav 

 120 hp obligatoriska programkurser enligt förteckning nedan, inklusive 

 självständigt arbete på grundnivå omfattande minst 15 hp med examinator vid 

någon av Skogsfakulteten institutioner, enligt fastställd kursplan inom 

programmet 

 60 hp valbara programkurser enligt förteckning i berörd utbildningsplan. 

Samt 

120 hp kurser på avancerad nivå, varav 

 120 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan, inklusive 

 självständigt arbete på avancerad nivå omfattande minst 30 hp med examinator 

vid någon av skogsfakultetens institutioner, enligt fastställd kursplan inom 

programmet. 

 

Övrigt 

Högst 15 hp kurser på grundnivå kan efter prövning tillgodoräknas inom ramen för 

kravet på kurser på avancerad nivå. 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3203 

 

 

KANDIDATEXAMEN 

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
 
Benämningar 

Kandidatexamen utfärdas med följande benämningar: 

Kandidatexamen med huvudområdet xx 

Kandidatexamen med huvudområdet xx med inriktning xx 

 

Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden (xx) som inrättats på kandidatnivå 

vid SLU och utfärdas utan förled och översätts till Degree of Bachelor of Science with 

a major in Xx beroende på valt huvudområde. 

 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för kandidatexamen är fastställd av Utbildningsnämnden 

2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Kandidatexamen avläggs på grundnivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng. 

Studenten ska inom ramen för kursfordringarna ha: 

 minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga 

området (huvudområdet) för utbildningen 

 fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng 

inom huvudområdet för utbildningen och 

 uppfylla de preciserade krav som högskolan ställer. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Kandidatexamen med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar 

(godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav: 

 minst 60 hp kurser inom huvudområdet (G1N; G1F) 

 minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet (G2F) 

 minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet (kandidatarbete/G2E). 

 

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. 

Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 

30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå. 

 

Kandidatexamen med programkoppling kan utfärdas om fodringarna enligt krav 

som fastställts i berörd utbildningsplan uppfyllts för: 
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 Djursjukskötare – kandidatprogram (för studenter antagna före den 1 januari 

2018) 

 Hippolog – kandidatprogram (för studenter antagna före den 1 januari 2021) 

 Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram (för studenter antagna före den 

1 januari 2021) 

 Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram (för studenter antagna före den 

1 januari 2021) 

 

Kandidatexamen med inriktning med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda 

kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med 

följande krav: 

 minst 60 hp kurser inom huvudområdet (G1N; G1F) 

 minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet (G2F) 

 minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet (kandidatarbete/G2E). 

 

Utöver detta krävs fodringarna 90 hp inom inriktningen specificerade kurser (inkl. 

självständigt arbete) enligt krav som fastställts i berörd utbildningsplan. 

Övrigt 

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. 

Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 

30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå. 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3217 

 

 

LANDSKAPSARKITEKTEXAMEN 

DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE  
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för landskapsarkitektexamen är fastställd av Utbildnings-

nämnden 2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 

2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Landskapsarkitektexamen avläggs på avancerad nivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Landskapsarkitektexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 

högskolepoäng. 

För landskapsarkitektexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 

fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 

För landskapsarkitektexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruks-

universitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.  

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Landskapsarkitektexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) 

om 300 högskolepoäng (hp), med följande krav: 

 180 hp obligatoriska programkurser 

 75 hp valbara programkurser 

 15 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete/G2E) 

 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom landskapsarkitektur 

(masterarbete/A2E). 

 

Sammanlagt ska 150 hp av utbildningens 300 hp klassificeras som 

färdighetstränande. 

 

Övrigt 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3210 

 

 

LANDSKAPSINGENJÖRSEXAMEN 

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN LANDSCAPE CONSTRUCTION 
AND MANAGEMENT 
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för landskapsingenjörsexamen är fastställd av Utbildnings-

nämnden 2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 

2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Landskapsingenjörsexamen avläggs på grundnivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU  

 

Landskapsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng. 

För landskapsingenjörsexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 

fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

För landskapsingenjörsexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruks-

universitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Landskapsingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) 

om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: 

 120 hp obligatoriska programkurser 

 45 hp valbara programkurser 

 15 hp självständigt arbete inom landskapsarkitektur (kandidatarbete, G2E). 

 

Övrigt 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3211 

 

 

LANTMÄSTAREXAMEN (120 hp) gäller fram till 2025-12-31 

HIGHER EDUCATION DIPLOMA IN AGRICULTURAL AND RURAL 
MANAGEMENT 

LANTMÄSTAREXAMEN (180 hp) gäller från 2021-01-01 

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURAL AND RURAL 
MANAGEMENT 
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för lantmästarexamen är fastställd av Utbildningsnämnden 

2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Lantmästarexamen avläggs på grundnivå. 

 

Examensfordringar som gäller fram till 2025-12-31 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Lantmästarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 

högskolepoäng. 

För lantmästarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete). 

För lantmästarexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruksuniversitetet 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Lantmästare - kandidatprogram, för antagna t.o.m. ht 2016  
Lantmästarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 

högskolepoäng (hp), varvid följande krav ska uppfyllas: 

 110 hp obligatoriska programkurser enligt fastställd studieplan 

 10 hp självständigt arbete enligt fastställd studieplan. 

 

Lantmästare - kandidatprogram, för antagna fr.o.m. ht 2017 t.o.m. ht 2020 
till Lantmästarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 

120 högskolepoäng (hp) med följande krav: 

 105 hp obligatoriska programkurser 

 7,5 hp valbar programkurs 

 7,5 hp självständigt arbete. 

 

För lantmästarexamen krävs att studenten är godkänd på ett av de självständiga 

arbeten som erbjuds på lantmästare – kandidatprogrammet. Det innebär att för 

lantmästarexamen kan ett självständigt arbete för lantmästare – kandidatprogrammet 

på 7,5 hp (G1E) inom företagsekonomi eller lantbruksvetenskap ersättas av ett 

självständigt arbete för lantmästare – kandidatprogrammet på 15 hp (G2E) inom 

företagsekonomi eller lantbruksvetenskap.   
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Examensfordringar som gäller från 2021-01-01 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Lantmästarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng. 

För lantmästarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

För lantmästarexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruksuniversitetet 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

Lantmästarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 

högskolepoäng (hp) enligt utbildningsplan för lantmästarprogrammet med följande 

krav: 

 obligatoriska programkurser 

 valbara programkurser  

 15 hp självständigt arbete (G2E). 

 

Övrigt 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll.  

En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt 

att få en lantmästarexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en lantmästarexamen, 

120 hp. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3205 

 

 

MAGISTEREXAMEN 

DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (60 credits) 
 

Benämningar 

Magisterexamen med huvudområdet xx 

 

Magisterexamen utfärdas inom de huvudområden (xx) som inrättats vid SLU 

och utfärdas utan förled och översätts till Degree of Master of Science (60 credits) 

with a major in Xx beroende på valt huvudområde. 

 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för magisterexamen är fastställd av Utbildningsnämnden 

2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Magisterexamen avläggs på avancerad nivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 

högskolepoäng med viss inriktning som Lantbruksuniversitetet bestämmer, varav 

minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området 

(huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, 

konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller 

motsvarande utländsk examen. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Magisterexamen med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar 

(godkända kurser) om 60 högskolepoäng (hp), varav minst 45 hp på avancerad nivå 

med följande krav:  

 minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet (A1N; A1F) 

 minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet (magisterarbete/A1E).  

 

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller 

motsvarande utländsk examen.  

 

Övrigt 

I magisterexamen kan kurser om maximalt 15 hp utgöras av kurser på grundnivå 

förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3206 

 

 

MASTEREXAMEN 

DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (120 credits) 
 

Benämningar 

Masterexamen med huvudområdet xx 

Masterexamen med huvudområdet xx med inriktning xx 

 

Masterexamen utfärdas inom de huvudområden (xx) som inrättats vid SLU 

och utfärdas utan förled och översätts till Degree of Master of Science (120 credits) 

with a major in Xx beroende på valt huvudområde. 

 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för masterexamen är fastställd av Utbildningsnämnden 2020-

09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Masterexamen avläggs på avancerad nivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 

högskolepoäng med viss inriktning som Lantbruksuniversitetet bestämmer, varav 

minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området 

(huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, 

konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller 

motsvarande utländsk examen. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Masterexamen med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar 

(godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå 

med följande krav:  

 minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet (A1N; A1F)  

 minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet (masterarbete/A2E).  

 

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller 

motsvarande utländsk examen.  

 

Masterexamen med programkoppling gäller för studenter  

antagna och läst enligt utbildningsplanen: 

 Agroecology – Master's programme HT 2010–HT2018 

 EnvEuro – European master in Environmental Science HT 2011–HT 2017 

 Environmental Communication and Management – Master's programme 

HT 2011–HT 2017 
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 Environmental Economics and Management – Master's programme HT 2007–

HT 2017 

 Euroforester – Master's programme HT 2007–2017 

 Food – Innovation and Market HT 2012 

 Hållbar stadsutveckling – masterprogram HT 2010–HT 2015 

 Landscape Architecture – Master's programme HT 2011–HT 2015 

 Outdoor Environments for Health and Well-being – Master's programme 

HT 2015–HT 2018 

 Plant Biology – Master's programme HT 2007  

 Rural Development and Natural Resource Management – Master's programme 

HT 2007–HT 2017 

 Soil and Water Management – Master’s programme HT 2007 

 Sustainable Development – Master's programme HT 2007 

 

Masterexamen med inriktning kan utfärdas om fodringarna enligt krav som 

fastställts i berörd utbildningsplan uppfyllts. För masterexamen med inriktning gäller 

det generella kravet: 60 hp inom inriktningen specificerade kurser (inkl. självständigt 

arbete). 

 

Övrigt 

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå 

förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-09-21 

Dnr SLU ua SLU ua 2020.1.1.1-3359 

 

 

POLITICES KANDIDATEXAMEN 

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
 

Benämningar 

Politices kandidatexamen med huvudområdet xx 

 

Politices kandidatexamen utfärdas inom hållbar utveckling eller nationalekonomi och 

utfärdas med förled och översätts till Degree of Bachelor of Science in Political 

Sciences with a major in xx beroende på valt huvudområde. 

 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för politices kandidatexamen är fastställd av Utbildnings-

nämndens ordförande 2020-09-21. Engelsk översättning av examensbenämning enligt 

UHRFS 2020:2 

 

Utbildningsnivå 

Politices kandidatexamen avläggs på grundnivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng med viss inriktning som Lantbruksuniversitetet bestämmer, varav 

minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området 

(huvudområdet) för utbildningen. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Politices kandidatexamen med huvudområdet hållbar utveckling uppnås efter 

fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande 

krav: 

 minst 60 hp kurser inom huvudområdet hållbar utveckling (G1N, G1F) 

 minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet hållbar utveckling 

(G2F) 

 minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet hållbar utveckling 

(kandidatarbete, G2E). 

 

För att uppfylla kraven för politices kandidatexamen krävs dessutom: 

 minst 30 hp nationalekonomi 

 minst 30 hp statsvetenskap 

 minst 15 hp statistik 

 minst 15 hp förvaltningsrätt. 

 

Politices kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter full-

gjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande 

krav: 
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 minst 60 hp kurser inom huvudområdet nationalekonomi (G1N, G1F) 

 minst 15 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi 

(G2F) 

 minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet nationalekonomi 

(kandidatarbete, G2E). 

 

För att uppfylla kraven för politices kandidatexamen krävs dessutom: 

 minst 30 hp statsvetenskap 

 minst 15 hp statistik 

 minst 15 hp förvaltningsrätt 

 

Övrigt 

Kurser på grundnivå G1N; G1F kan ersättas av kurser på grundnivå G1E och G2F. 

Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 

30 hp får utgöras av kurser på avancerad nivå. 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3212 

 

 

SKOGSMÄSTAREXAMEN 

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN FOREST MANAGEMENT 
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för skogsmästarexamen är fastställd av Utbildningsnämnden 

2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Skogsmästarexamen avläggs på grundnivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Skogsmästarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng. 

För skogsmästarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

För skogsmästarexamen ska också de preciserade krav gälla som 

Lantbruksuniversitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna 

examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Skogsmästarexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar (godkända 

kurser) om 180 hp med följande krav: 

 120 hp obligatoriska programkurser enligt förteckning nedan 

 minst 45 hp valbara programkurser enligt förteckning nedan 

 minst 15 hp självständigt arbete (examensarbete) i ämnet skogshushållning 

med examinator vid någon av skogsfakultetens institutioner, enligt fastställd 

kursplan inom programmet. 

 

Övrigt 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3213 

 

 

TRÄDGÅRDSINGENJÖRSEXAMEN (120 hp) gäller fram till 2025-12-31 

HIGHER EDUCATION DIPLOMA IN HORTICULTURAL 

MANAGEMENT 

TRÄDGÅRDSINGENJÖRSEXAMEN (180 hp) gäller från 2021-01-01 

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HORTICULTURAL 
MANAGEMENT 
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för trädgårdsingenjörsexamen är fastställd av Utbildnings-

nämnden 2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 

2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Trädgårdsingenjörsexamen avläggs på grundnivå. 

 

Examensfordringar som gäller fram till 2025-12-31 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 

högskolepoäng. För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten inom ramen för 

kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). 

För trädgårdsingenjörsexamen ska också de preciserade krav gälla som 

Lantbruksuniversitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna 

examensbeskrivning. 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

För studenter som är antagna till utbildningen före den 1 januari 2021: 

Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 

(godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav: 

• 105 hp programkurser, varav minst 90 hp ur programmets utbud av obligatoriska 

kurser 

• självständigt arbete om 15 hp enligt fastställda anvisningar för programmet. 

 

Examensfordringar som gäller från 2021-01-01 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 

högskolepoäng. För trädgårdsingenjörsexamen ska studenten inom ramen för 

kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 

högskolepoäng. 

För trädgårdsingenjörsexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruks-

universitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

Trädgårdsingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 

(godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) med följande krav: 

• 120 hp obligatoriska programkurser (G1N; G1F) 

• 45 hp valbara programkurser (varav minst en G2F) 

• 15 hp självständigt arbete i landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap 

(kandidatarbete, G2E). 

 

Övrigt 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 

En student som är antagen före den 1 januari 2021 och uppfyller fordringarna har rätt 

att få en trädgårdsingenjörsexamen, 180 hp, om hen inte tidigare har en trädgårds-

ingenjörsexamen, 120 hp. 
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Examensbeskrivning    2020-08-27 

Dnr SLU ua 2020.1.1.1-3218 

 

 

VETERINÄREXAMEN 

DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN VETERINARY MEDICINE 
 

Fastställande 

Examensbeskrivningen för veterinärexamen är fastställd av Utbildningsnämnden 

2020-09-10. Engelsk översättning av examensbenämning enligt UHRFS 2020:2.  

 

Utbildningsnivå 

Veterinärexamen avläggs på avancerad nivå. 

 

Examensfordringar 

Nationella krav enligt förordningen för SLU 

 

Veterinärexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 330 

högskolepoäng. 

För veterinärexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 

självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. 

För veterinärexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruksuniversitetet 

bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) 

 

För studenter antagna t.o.m. 2016 

Veterinärexamen enligt utbildningsplan för veterinärprogrammet uppnås efter 

fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 330 högskolepoäng (hp), varvid 

följande krav ska uppfyllas: 

• 262 hp obligatoriska programkurser enligt bilaga till utbildningsplanen 

• 17 hp djurslagsinriktad kurs enligt bilaga till utbildningsplanen 

• 6 hp valbara programkurser enligt bilaga till utbildningsplanen 

• 15 hp självständigt arbete på grundnivå enligt bilaga till utbildningsplanen 

• 30 hp självständigt arbete på avancerad nivå enligt bilaga till 

utbildningsplanen. 

 

För studenter antagna fr.o.m. 2017 

Veterinärexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 330 

högskolepoäng (hp) med följande krav: 

• 180 hp kurser i huvudområdet veterinärmedicin på grundnivå med successiv 

fördjupning (G1N, G1F, G2F) 

• 150 hp kurser i huvudområdet veterinärmedicin på avancerad nivå (A1N, A1F) 

inklusive 30 hp självständigt arbete (masterarbete, A2E) 

• alla obligatoriska programkurser. 

 

Övrigt 

Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej 

överlappa/likna varandra i innehåll. 


