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Riktlinjer för utbildningsplaner inom utbildning på
grund- och avancerad nivå vid SLU

Utgångspunkter
Högskoleförordningen innehåller regler om utbildningen (kap. 6). Under
rubriken utbildningsplaner (16-17 §§) finns följande angivet:



Det ska finnas en utbildningsplan för ett utbildningsprogram
I utbildningsplanen ska de kurser som programmet omfattar anges,
samt krav på särskild behörighet och övriga föreskrifter som
behövs.

SLU följer de rekommendationer om utbildningsplaner som SUHF har
utfärdat (SUHF REK 2011:1, dnr 10/118):
”Utbildningsplaner
I utbildningsplan ska anges:
- De kurser som utbildningsprogrammet omfattar
- Den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet
- De krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som
gäller för att bli antagen till utbildningsprogrammet (särskild behörighet)
- När utbildningsplanen eller ändring av den ska börja gälla och de
övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.”
Följande gäller för utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- och
avancerad nivå vid SLU:




En utbildningsplan omfattar ett utbildningsprogram.
Krav på förkunskaper (särskild behörighet) för att bli antagen till
programmet ska anges.
Målen för utbildningsprogrammet ska anges.
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Utbildningens innehåll och struktur anges. I den schematiska
översikten ska programmets kurser finnas med. Deras nivå,
fördjupning, huvudområde och omfattning specificeras samt om de
är obligatoriska.
De specifika krav som ställs för att erhålla en viss examen anges.
Rektor har fastställt interna föreskrifter om examina på grundnivå
och avancerad nivå vid SLU.
En preliminär utbildningsplan ska finnas vid inrättande av ett nytt
utbildningsprogram.
En utbildningsplan för ett nytt utbildningsprogram fastställs av
utbildningsnämnden vid SLU. Se aktuell årscykel.
Beslut om revidering av befintliga utbildningsplaner kan delegeras
till respektive programnämnd. Se aktuell årscykel.
Utbildningsplanen ska fastställas på svenska, vårt
myndighetsspråk, 10 § Språklagen (2009:600). En engelsk
översättning ska finnas för inmatning i kursdatabasen.

Rubriker i en utbildningsplan vid SLU
Utbildningsplan för xxxprogrammet, xx högskolepoäng
(Syllabus for xxx Programme, xx credits)
Beslut – innehåller programkod, beslutsdatum, fastställande nämnd, när
utbildningsplanen börjar gälla, ansvarig programnämnd, ID-nummer
m.m.
Förkunskaper och andra antagningsvillkor
Mål
Examen
Innehåll och struktur (schematisk översikt)
Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter
Övriga upplysningar

Se anvisningar för utbildningsplaner för mer detaljerad information.
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