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Interna föreskrifter om examina på grundnivå och
avancerad nivå vid SLU
I

Allmänt

Nya eller äldre föreskrifter
I enlighet med förordningen gäller dessa interna föreskrifter, om annat inte annat anges nedan,
i fråga om utbildning som bedrivs efter utgången av juni 2007 eller examina som utfärdas
därefter.
Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om utbildning som bedrivs före den 1 juli 2007 eller
examina som utfärdas dessförinnan. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om kurstillfällen
som börjar före den 1 juli 2007 och fortsätter därefter.
Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av juni 2007,
om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.
Omfattningen av en sådan examen ska anges i poäng enligt de äldre föreskrifterna.
I enlighet med förordningen gäller att den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning
till en examen enligt de äldre föreskrifterna, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en
examen enligt de äldre föreskrifterna, dock längst till och med utgången av juni 2015. Omfattningen av en sådan examen ska anges i poäng enligt de äldre föreskrifterna, dessutom ska
också anges examens motsvarande omfattning i högskolepoäng enligt de nya föreskrifterna.
Vid SLU gäller att antagning till utbildningsprogram betraktas som påbörjad utbildning; om
studenten senare väljer att byta till ett annat program, har han/hon rätt att avlägga examen
enligt de äldre föreskrifterna för detta utbildningsprogram. För den som saknar programantagning vid SLU, betraktas utbildningen som påbörjad från och med den första kursregistreringen vid SLU eller annat lärosäte.
Högskolepoäng
I enlighet med förordningen gäller att en (1) poäng som före den 1 juli 2007 angetts för omfattningen av grundläggande högskoleutbildning motsvaras av en och en halv (1,5) högskolepoäng enligt de nya föreskrifterna. Vid SLU gäller att både poäng och högskolepoäng
redovisas i kursplaner under läsåret 2007/08.
Kurser i examen
I enlighet med förordningen gäller att endast 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 inte ingå samtidigt i en examen. Sådan överlappning ska om möjligt framgå av
berörda kursplaner.
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I enlighet med förordningen gäller att tillgodoräknande av kurser från annat lärosäte kan göras
i examen. Ett poängavdrag kan göras om det finns en betydande överlappning mellan de kurser som är godkända vid SLU och de kurser som studenten ansöker om att tillgodoräkna i
examen.
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.
Uppgifter i examensbeviset
Kurser ingående i examen ska redovisas i examensbeviset med fullständig benämning, omfattning, betyg och datum för godkänd kurs samt vid vilket lärosäte de har examinerats. För
det självständiga arbetet ska också titeln på arbetet och examinators namn anges.
Student som är registrerad på program före höstterminen 2008 har rätt att välja att i sitt examensbevis endast ha kursbetyg enligt det tidigare tvågradiga betygssystemet. Någon annan
skala ska då inte anges i beviset.
I enlighet med förordningen ska till examensbeviset fogas en bilaga (Diploma Supplement)
som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet.
Examensbeviset utfärdas tvåspråkigt; på svenska med engelsk översättning.
Programkoppling
En generell examen med angivet huvudområde kan knytas till utbildningsplan för visst utbildningsprogram enligt krav som fastställs av den fakultet som ansvarar för programmet. Av
examensbeviset ska framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för
angivet utbildningsprogram. Preciserade kurskrav ska framgå av programmets studieplan,
som fastställs av ansvarig fakultet och presenteras i bilaga till respektive utbildningsplan.

II

Generella examina

I enlighet med förordningen gäller särskilda mål och krav för respektive generell examen som
SLU får utfärda. I dessa föreskrifter preciseras de krav och fastställs de examensbenämningar
som ska gälla vid SLU.
Förordningen anger att generella examina ska omfatta ”successiv fördjupning inom det
huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen”. SLU använder benämningen
”huvudområde” från och med den 1 juli 2007, vilket ersätter det tidigare begreppet ”huvudämne”. SLU:s generella examina ska vara inom SLU:s huvudområden eller särskilt inrättade
inriktningar.

Examensföreskrifter för SLU
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SLU:s huvudområden
Biologi
Djuromvårdnad
Företagsekonomi
Hippologi
Husdjursvetenskap
Kemi
Lantbruksvetenskap
Landsbygdsutveckling
Landskapsarkitektur
Landskapsplanering
Livsmedelsvetenskap
Markvetenskap
Miljövetenskap
Nationalekonomi
Skogshushållning
Skogsvetenskap
Teknologi
Trädgårdsvetenskap
Veterinärmedicin

Benämning på engelska
Biology
Veterinary Nursing
Business Administration
Equine Science
Animal Science
Chemistry
Agricultural Science
Rural Development
Landscape Architecture
Landscape Planning
Food Science
Soil Science
Environmental Science
Economics
Forest Management
Forest Science
Technology
Horticultural Science
Veterinary Medicine

Kommentar

SLU:s särskilda inriktningar
Företagande i de areella
näringarna
Golfbane- och grönyteförvaltning

Benämning på engelska
Agro-industrial Business
Management
Golf Course and Sport Turf
Management
Food Control
Environmental Psychology of
Landscape Architecture
Urban Forestry and Urban
Greening

Kommentar
Endast avancerad nivå

Livsmedelstillsyn
Landskapsarkitekturens
miljöpsykologi
Urban Forestry and Urban
Greening

Endast grundnivå
Endast grundnivå

Endast avancerad nivå
Endast avancerad nivå
Endast avancerad nivå
Endast avancerad nivå

Styrelsen beslutar om inrättandet av nya huvudområden. Rektor beslutar om inrättandet av
särskilda inriktningar.
Högskoleexamen med inriktning
Högskoleexamen uppnås efter fullgjorde kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom ett huvudområde inklusive ett självständigt arbete
om minst 7,5 högskolepoäng.
Student som uppfyller fordringarna för högskoleexamen får på begäran ett examensbevis. Till
examensbeviset knyts benämningen högskoleexamen med inriktning mot … (Higher
Education Diploma with specialization in …).
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Kandidatexamen med huvudområde
Kandidatexamen med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända
kurser) om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med följande krav:
minst 60 högskolepoäng kurser inom huvudområdet (G1N; G1F / grund AB),
minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom huvudområdet (G2F / grund C),
minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom huvudområdet (kandidatarbete /
G2E / grund C).
Kurser på grundnivå G1N; G1F (grund AB) kan ersättas av kurser på grundnivå G2F (grund
C). Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att maximalt 30
högskolepoäng får utgöras av kurser på avancerad nivå.
Fakultet får besluta att maximalt 15 högskolepoäng inom huvudområdet (G1N; G1F /
grund AB) får utgöras av kurser i stödämne till respektive huvudområde.
Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till
examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet … (Bachelor of
Science with a major in …).
Ekonomie kandidatexamen
Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng, varav minst 140 högskolepoäng med
följande krav:
minst 60 högskolepoäng kurser inom företagsekonomi (G1N; G1F / grund AB),
minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom företagsekonomi (G2F / grund C),
minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom företagsekonomi (kandidatarbete /
G2E / grund C/),
minst 30 högskolepoäng kurser inom nationalekonomi (G1N; G1F / grund AB),
minst 20 högskolepoäng kurser inom övriga ekonomiska ämnen.
Kurser på grundnivå G1N; G1F (grund AB) kan ersättas av kurser på grundnivå G2F
(grund C). Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att
maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av kurser på avancerad nivå.
Student som uppfyller fordringarna för ekonomie kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie kandidatexamen med
huvudområdet företagsekonomi (Bachelor of Science in Business and Economics with a
major in Business Administration).
Ekonomie kandidatexamen med huvudområde nationalekonomi uppnås efter fullgjorda
kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng, varav minst 140 högskolepoäng,
med följande krav:
minst 60 högskolepoäng kurser inom nationalekonomi (G1N; G1F / grund AB),
minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom nationalekonomi (G2F / grund C),
minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom nationalekonomi (kandidatarbete /
G2E / grund C),
minst 30 högskolepoäng kurser inom företagsekonomi (G1N; G1F / grund AB),
minst 20 högskolepoäng kurser inom övriga ekonomiska ämnen.
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Kurser på grundnivå G1N; G1F (grund AB) kan ersättas av kurser på grundnivå G2F
(grund C). Kurser på grundnivå kan ersättas av kurser på avancerad nivå, dock gäller att
maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av kurser på avancerad nivå.
Student som uppfyller fordringarna för ekonomie kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen ekonomie kandidatexamen med
huvudområdet nationalekonomi (Bachelor of Science in Business and Economics with a
major in Economics).
Magisterexamen med huvudområde
Magisterexamen med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända
kurser) om 60 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå med följande
krav:
minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom huvudområdet (A1N; A1F /
avancerad D),
minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom huvudområdet (magisterarbete/
A1E / avancerad D).
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller
motsvarande utländsk examen.
Kurser på avancerad nivå A1N; A1F / avancerad D kan ersättas av kurser på avancerad nivå E.
Student som uppfyller fordringarna för magisterexamen får på begäran ett examensbevis. Till
examensbeviset knyts benämningen magisterexamen med huvudområdet … (Master of
Science (60 credits) with a major in …).
Magisterexamen med inriktning
Inriktningsbegreppet används för vissa utbildningar, där den successiva fördjupningen sker
inom ett tematiskt område med särskild inriktning. Ansvarig fakultet bestämmer omfattningen
av kursfordringar som ska uppnås enligt fastställd studieplan för angivet program, dock måste
minst nedanstående krav uppfyllas.
Magisterexamen med viss inriktning uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser)
om 60 högskolepoäng med följande krav:
minst 30 högskolepoäng programkurser på avancerad nivå enligt fastställd studieplan
för angivet magisterprogram,
minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom inriktningen (magisterarbete),
enligt fastställd studieplan och anvisningar för angivet magisterprogram.
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller
motsvarande utländsk examen.
Student som uppfyller fordringarna för magisterexamen får på begäran ett examensbevis. Till
examensbeviset knyts benämningen magisterexamen med inriktning mot … (Master of
Science (60 credits) with specialization in …).
Av examensbeviset ska det framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan
för angivet magisterprogram. Preciserade kurskrav framgår av programmets studieplan, som
fastställs av ansvarig fakultet och presenteras i bilaga till utbildningsplanen.
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Masterexamen med huvudområde
Masterexamen med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända
kurser) om 120 högskolepoäng, varav minst 105 högskolepoäng på avancerad nivå med
följande krav:
minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom huvudområdet (A1N; A1F /
avancerad D),
minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom huvudområdet (masterarbete/ A2E /
avancerad E).
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller
motsvarande utländsk examen.
Det självständiga arbetet (masterarbete / A2E / avancerad E) får omfatta minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete (magisterarbete / A1E / avancerad D) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Då krävs ytterligare minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom huvudområdet (avancerad E).
Kurser på avancerad nivå A1N; A1F / avancerad D kan ersättas av kurser på avancerad nivå E.
Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till
examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet … (Master of Science
(120 credits) with a major in …).
Ekonomie masterexamen
Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng, varav minst 105 högskolepoäng på
avancerad nivå med följande krav:
minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom företagsekonomi (A1N; A1F /
avancerad D),
minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom företagsekonomi (masterarbete /
A2E / avancerad E).
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller
motsvarande utländsk examen med fördjupning i företagsekonomi.
Kurser på avancerad nivå A1N; A1F / avancerad D kan ersättas av kurser på avancerad nivå E.
Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till
examensbeviset knyts benämningen ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi (Master of Science in Business and Economics (120 credits) with a major in
Business Administration).
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Ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng, varav minst 105 högskolepoäng på
avancerad nivå med följande krav:
minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom nationalekonomi (A1N; A1F /
avancerad D),
minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom nationalekonomi (masterarbete /
A2E / avancerad E).
Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller
motsvarande utländsk examen med fördjupning i nationalekonomi.
Kurser på avancerad nivå A1N; A1F / avancerad D kan ersättas av kurser på avancerad nivå E.
Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till
examensbeviset knyts benämningen ekonomie masterexamen med huvudområdet nationalekonomi (Master of Science in Business and Economics (120 credits) with a major in
Economics).

III

Yrkesexamina

I enlighet med förordningen gäller särskilda mål och krav för respektive yrkesexamen som
SLU får utfärda. I dessa föreskrifter preciseras de gemensamma krav som ska gälla tillsammans med de krav som respektive fakultet fastställer för de olika yrkesexamina.
SLU:s yrkesexamina på
grundnivå
Djursjukvårdarexamen 1)
Hippologexamen 1)
Landskapsingenjörsexamen
Lantmästarexamen 1)
Skogsmästarexamen
Skogsteknikerexamen 2)
Trädgårdsingenjörsexamen 1)

Engelsk översättning
(enligt HSVFS 2009:3)
Higher Education Diploma in
Veterinary Nursing
Higher Education Diploma in Equine
Science
Bachelor of Science in Landscape
Construction and Management
Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management
Bachelor of Science in Forest
Management
Higher Education Diploma in Forest
Management
Higher Education Diploma in
Horticultural Management

Ansvarig fakultet
VH-fakulteten
VH-fakulteten
LTJ-fakulteten
LTJ-fakulteten
S-fakulteten
S-fakulteten
LTJ-fakulteten

Noter
SLU erbjuder för närvarande treårigt kandidatprogram, som samtidigt möjliggör
tvåårig yrkesexamen, under förutsättning att de krav som ansvarig fakultet fastställt
för respektive yrkesexamen är uppfyllda.
2) SLU erbjuder för närvarande inget utbildningsprogram som syftar till denna
yrkesexamen.
1)

Examensföreskrifter för SLU
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Agronomexamen
Hortonomexamen
Jägmästarexamen
Landskapsarkitektexamen
Veterinärexamen
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Engelsk översättning
(enligt HSVFS 2009:3)
Master of Science in Agriculture
Master of Science in Horticulture
Master of Science in Forestry
Master of Science in Landscape
Architecture
Master of Science in Veterinary
Medicine

Ansvarig fakultet
NL- och VH-fakulteten
LTJ-fakulteten
S-fakulteten
LTJ- och NL-fakulteten
VH-fakulteten

För yrkesexamina vid SLU gäller följande:
För yrkesexamina om 120 högskolepoäng (80 poäng) ska det självständiga arbetet ingå i en
kurs som omfattar minst 10 högskolepoäng.
Alla yrkesexamina om 180 högskolepoäng (120 poäng) ska samtidigt uppfylla kraven för
kandidatexamen senast läsåret 2010/11.
Sammanhållna, långa yrkesprogram består av en grundnivå och en avancerad nivå. Det finns
inget krav på examen på grundnivå för yrkesexamen på avancerad nivå, men för yrkesexamen
på avancerad nivå krävs godkänt självständigt arbete både på grundnivå (15 högskolepoäng)
och på avancerad nivå (30 högskolepoäng).
Alla yrkesexamina på avancerad nivå ska samtidigt uppfylla kraven för grundläggande
behörighet för studier på forskarnivå vid SLU.
Preciserade krav för respektive yrkesexamen fastställs av ansvarig fakultet. Särskilda
riktlinjer finns för formulering av examenskrav i utbildningsplan för yrkesprogram.

IV

Övergångsregler

När nya respektive äldre föreskrifter ska tillämpas framgår av avsnitt I Allmänt.
Om det för en examen på avancerad nivå, som utfärdas enligt de nya föreskrifterna, ställs krav
på tidigare utbildning eller examen på grundnivå, ska även den som har motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning kunna uppfylla kraven för examen.
För den som redan har en magisterexamen eller en yrkesexamen om minst 240 högskolepoäng (160 poäng) gäller följande krav för en masterexamen:
att den examen studenten redan har uppfyller kraven för en magisterexamen med
ämnesdjup,
att studenten fördjupar sig inom samma huvudområde/huvudämne som i sin magister/
yrkesexamen genom att fullfölja 30 högskolepoäng fördjupning på den nya nivån
avancerad E. Detta kan ske antingen genom en kurs om 15 högskolepoäng och ett
självständigt arbete om 15 högskolepoäng eller genom ett självständigt arbete om 30
högskolepoäng,
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att studenten sammanlagt (tidigare examen och ytterligare studier) uppnår 300 högskolepoäng (200 poäng), varav minst 105 högskolepoäng (70 poäng) på avancerad
nivå. Själva masterexamen omfattar 120 högskolepoäng, varken mer eller mindre.

Beslut och ikraftträdande
Dessa interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU är beslutade
av rektor den 10 maj 2010 (dnr SLU ua 30-1404/10) och gäller från och med den 1 februari
2010. De ersätter lokala föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU
beslutade av rektor den 16 april 2007 (dnr SLU ua 33-1256/07), reviderade den 24 september
2007 (dnr SLU ua 30-2954/07) och den 5 maj 2008 (dnr SLU ua 33-1620/08).
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