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Hej student!
Den här foldern riktar sig till dig som är ny student
på SLU. Universitetsvärlden med dess organisation, regler
och begrepp kan ibland verka krånglig. Vilka rättigheter
har jag som student? Vilka regler gäller för tentamen och
kurser? Hur är egentligen livet som student? Vilket stöd
kan jag få? Vilka skyldigheter har jag?
För att reda ut detta har SLU:s samlade studentkårer,
SLUSS, tillsammans med universitetet tagit fram denna
folder som en vägledning. Här kan du läsa om det du
behöver veta och tänka på som SLU-student, oavsett var i
Sverige du läser.
Välkommen hit!
Hälsar SLUSS och SLU.
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Ett universitet i toppklass
SLU är ett universitet i internationell toppklass med
forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper
för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå
och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på
forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter
i hela landet. Hos oss samlas människor med olika
perspektiv men med det gemensamma målet att
skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar,
levande och bättre värld.

Vår värdegrund

Vår målsättning är att du ska få en bra grund för ditt
kommande yrkesliv och uppleva din tid på SLU som
givande och utvecklande när det gäller dina kunskaper,
erfarenheter, förmågor och förhållningssätt. På SLU
delar vi en värdegrund som främjar vetenskaplighet,
öppenhet, ansvarstagande och respekt för männskors
lika värde.

2
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Utbildningar på SLU

SLU är en statlig myndighet och får sitt uppdrag
från näringsdepartementet. Ungefär 75 procent av
verksamheten är forskning och cirka 25 procent
utbildning. Utbildningen finansieras till största delen
av staten. Omkring hälften av forskningen betalas av
utomstående finansiärer.
SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över. Våra utbildningar
och kurser ges på sju platser i Sverige och täcker
ett brett område: jordbruk, skogsbruk, trädgård,
livsmedel, natur-, vatten- och miljövård, kretsloppsoch energisystem, djur och veterinärmedicin,
landskapsplanering, landbygdsutveckling, bioteknik,
ekonomi, hippologi och teknologi.

SLU är sedan 2016 miljöcertifierat enligt ISO 14001
och arbetar med att medverka till en ekologisk, social
och ekonomisk hållbar utveckling genom vår utbildning,
forskning och systematiska miljöarbete.
SLU arbetar aktivt med att minska sin egen
miljöpåverkan och har miljömål för många delar av
verksamheten. Du kan påverka miljöarbetet på SLU
genom att engagera dig, förbättra din egen miljöpåverkan och lämna synpunkter på hur SLU kan
förbättra sitt miljöarbete. Läs mer om SLU:s miljöarbete
och skicka in förbättringsförslag:
student.slu.se/miljo

UMEÅ
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ALNARP

FLYINGE

ETT UNIVERSITET I TOPPKLASS

SLU tänker på miljön

SLU:s studieorter
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Utbildningens byggstenar
SLU följer samma bestämmelser som andra
universitet och högskolor. Den högre utbildningen är
organiserad på samma sätt i Sverige som i de flesta
andra europeiska länder.
Alla kurser och program är indelade i tre nivåer:
• Grundnivå
• Avancerad nivå
• Forskarnivå
Nivåerna bygger på varandra; du måste ha läst på
grundnivå för att få läsa på avancerad nivå och på
avancerad nivå för att läsa på forskarnivå. Vissa
långa utbildningsprogram börjar på grundnivå och
slutar på avancerad nivå.

Kurser

Kurser är de minsta byggstenarna i en utbildning
på universitet eller högskola. För varje kurs ska det
finnas en kursplan som bland annat anger förkunskapskrav, målen för kursen, hur det kontrolleras att
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en student uppnått målen samt vilken institution som
är kursansvarig. De flesta kurser har en betygsskala
med U (underkänd), 3, 4 eller 5. Det finns också
betygskriterier som anger vad som krävs för de olika
betygsgraderna. Kurser kan variera i omfattning
och genomförande: heltid – deltid, på distans – på
campus, dagtid – kvällstid och så vidare.
Du kan hitta din kursplan på studentwebben.

Program

Ett utbildningsprogram leder till en examen. Inom
de flesta utbildningsprogram har du frihet att själv
välja en del kurser, inom vissa är utbildningsplanen
fastlagd. En del av kurserna går bara att läsa på
särskilda program. Du måste alltid uppfylla förkunskapskraven för varje enskild kurs även inom ett
program. Studier på utbildningsprogram innebär
oftast heltidsstudier och undervisningen sker
nästan alltid dagtid. För varje program ska det finnas
en utbildningsplan som beslutas av utbildnings-

Du hittar din utbildningsplan på studentwebben.

Självständiga arbeten

Alla utbildningsprogram avslutas med ett själv
ständigt arbete (examensarbete) där du får tillämpa
dina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en
aktuell fråga inom utbildningens område. Vanligtvis
ska du redovisa arbetet både skriftligt och muntligt.

Högskolepoäng

Omfattningen av ett program, en kurs eller ett
självständigt arbete uttrycks i högskolepoäng, hp.
En termins heltidsstudier är 30 hp, ett treårigt
utbildningsprogram omfattar 180 hp, och så vidare.

UTBILDNINGENS BYGGSTENAR

nämnden. Utbildningsplanen anger målen för hela
programmet, vilka kurser som ingår och vilka krav
som du måste uppfylla för att få examen.
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Att tänka på
Här sammanfattas de generella krav som ställs
på dig som är student vid SLU. Om du följer dem
flyter utbildningen smidigt och du får större utbyte
av dina studier. Mer finns att läsa i SLU:s utbildningshandbok på studentwebben. I den finns också
länkar till lagar och förordningar och SLU:s egna styrdokument för utbildningen.

Anmäl dig i tid

Det är viktigt att du anmäler dig i tid. Anmälan till
kurser görs via www.antagning.se. Du som är
programstudent måste anmäla dig till kommande
termins kurser, även om du redan är registrerad på
ett program.
Följande anmälningsdatum gäller:
• Kurser som ges på våren: 15 oktober
• Kurser som ges under sommaren: 15 mars
• Kurser som ges på hösten: 15 april
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Tacka ja till erbjuden plats

Blir du erbjuden en plats måste du tacka ja till den.
Du får antagningsbesked på det sätt som angetts
i anmälan, antingen via post till folkbokföringsadressen eller via www.antagning.se.
Kom ihåg att tacka ja till erbjuden kursplats senast
det datum och på det sätt som angetts i antagningsbeskedet, annars förlorar du din plats på kursen.

Kursstart

På kursstarten får du viktig information om kursen
och om de krav som ställs vid examination och
betygssättning. Om du inte kan närvara på
kursstarten måste du i förväg meddela kursansvarig
institution. Annars riskerar du att förlora din plats på
kursen.
Du måste registrera dig för att få delta i kursen
och få studiemedel. Registrering sker online på
Studentwebben/Ladok Student. Du kan registrera
dig från en vecka innan kursstart. Observera att du
inte kan registrera dig online på din första kurs vid

programstarten. Det sker i samband med första
kursens upprop.

Om du ångrar dig och inte vill läsa en kurs som du
har tackat ja till eller som du redan har påbörjat, är
du skyldig att snarast meddela detta till kursansvarig
institution.
Om du vill eller behöver göra uppehåll i, eller
avbryta dina programstudier, gäller särskilda regler, se
utbildningshandboken. Kontakta en studie- och karriärväg-ledare eller din programstudierektor.

ATT TÄNKA PÅ

Meddela om du inte längre vill läsa
en kurs eller behöver göra uppehåll
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Studiedokumentation

Information om dina kurser registreras i databasen
Ladok. Där syns bland annat vilka kurser och program
som du är antagen till, vilka kurser du är registrerad
på, vilka kurser du blivit godkänd på och vilket
betyg du fått. Uppgifterna i Ladok är offentliga.
Genom Studentwebben/Ladok Student kan du se
vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Där
kan du också anmäla om du byter adress och skriva
ut studieintyg.

Var aktiv i studierna

För att du ska få bästa utbyte av studierna och för
att ditt och andra studenters arbete ska bli rättvist
bedömt är det viktigt att du
• deltar i obligatoriska moment
• medverkar i gruppaktiviteter
• gör examinationsuppgifterna
• redovisar dina källor tydligt
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Ditt och andras material

När du skriver är det viktigt att det syns vad som är
ditt eget material och vad du lånat av andra. Plagiat
är inte tillåtet. Plagiat är när man skriver av andras
texter eller återger andras texter, tabeller, bilder och
andra illustrationer utan att ange källan. Det är också
plagiat när man återger texter ordagrant utan att
markera att det är ett citat, även om källan är angiven.
Alla självständiga arbeten (examensarbeten)
plagiatgranskas. När ditt arbete är godkänt, publiceras det i SLU:s elektroniska arkiv för studentarbeten, Epsilon.
Du har upphovsrätten till ditt självständiga arbete.
Handledarens medverkan leder inte automatiskt till
gemensam upphovsrätt. Reglerna om upphovsrätt
begränsar även dina möjligheter att använda andras
material. Det gäller både kopiering och publicering i
olika former. I utbildningshandboken finns mer information om upphovsrättsfrågor.

SLU kan vidta disciplinära åtgärder

SLU får vidta disciplinära åtgärder om du försöker
fuska i samband med ett prov eller annan examination,
om du stör eller hindrar undervisning, prov eller annan
verksamhet vid SLU, eller om du utsätter en annan
student eller anställd för trakasserier. Påföljden kan bli
varning eller avstängning från utbildningen.
Att svara på kursvärderingar är ett ansvar du har
som student! Om för få studenter gör kursvärderingarna, blir det svårare att ändra sådant som kan
bli bättre. Det är därför viktigt att både du och dina
kursare gör en kraftsamling efter varje avslutad kurs
och tycker till om vad som har varit bra och dåligt!
Kursvärderingen finns på kurssidan och fylls
i anonymt efter att kursen är klar. Det är din viktigaste möjlighet att påverka din utbildning och är en
del av SLU:s kvalitetsarbete. Det är en gemensam
angelägenhet för både personal och studenter.

ATT TÄNKA PÅ

Gör kursvärderingen
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Resultaten sammanställs statistiskt och kommentarer
sammanfattas separat av en vald studentrepresentant
och en representant för kursledningen. Studentrepresentanten får ersättning av institutionen för att
sammanfatta studenternas kommentarer samt för att
ta bort eventuella personangrepp.
Din studentkår använder även kursutvärderingarna
som verktyg i studiebevakningen för att behålla och
förbättra utbildningens kvalité.

Ansök om examen

På SLU finns dels generella examina, dels yrkesexamina. Varje examen kopplas till en av de tre nivåerna
grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå och
omfattar ett exakt antal högskolepoäng. För alla examina
krävs minst ett självständigt arbete (examensarbete). När du uppfyller kraven för en examen kan
du få ett examensbevis, som du måste ansöka om i
Ladok Student.
Kraven för generella examina finns i interna
föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad
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nivå vid SLU. De yrkesexamina som SLU kan utfärda
kan inte utfärdas av något annat universitet i Sverige.
Kraven för dessa examina finns i utbildningsplanerna
för de program som syftar till respektive examen.

Gå med i SLU:s alumnnätverk

Du en viktig ambassadör för SLU och den utbildning
du läser. Dina erfarenheter bidrar till att vi kan utveckla
universitetet och säkerställa att vi utbildar och verkar
för en hållbar värld. Registrera dig i vårt alumnnätverk
redan under studietiden så vi kan hålla kontakten
och samverka med dig efter din examen:
slu.se/alumn.
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Du har rättigheter som student
Du har tillgång till studenthälsovård

SLU har avtal om studenthälsovård för studenter
på alla SLU:s olika campus. Hos Studenthälsan
kan du få hjälp med studierelaterade hälsoproblem.
Studenthälsans service varierar, men i regel finns
kurator, psykolog och sjuksköterska. Förutom
individuell mottagning brukar Studenthälsan ha
kurser och information om till exempel stresshantering
och att våga tala inför publik.
Universitetskyrkan och studentprästerna kan ge
stöd vid personliga problem och livskriser. De kan
även hänvisa till andra samfund.

Du har rätt till en god studiemiljö

En god studiemiljö är en förutsättning för att studierna
ska gå bra. Universitetet är din arbetsplats och du omfattas av samma lagar som de anställda. Det innebär
att SLU ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med studerandeskyddsombud.
Studenter har också ett ansvar för studiemiljön,
genom att till exempel följa säkerhetsinstruktioner
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vid laboratoriearbete och påtala brister för kursledningen. Får du inte gehör där kan du vända dig till
studentkåren, som kan ta upp det med den regionala
arbetsmiljökommittén på SLU.

Lika möjligheter

SLU:s mål är att alla studenter ska ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid SLU,
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
och ålder. SLU ska präglas av en öppen attityd och
respekt för människors olikheter och lika värde.
Upplever du diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier kan du antingen vända dig till studierektorn på institutionen där du läser en kurs, din programstudierektor eller en studievägledare. Du kan även
kontakta studentkåren för att få hjälp. Kom ihåg att
diskrimineringslagen också gäller under praktik.

Enligt högskoleförordningen har studenter rätt till
studievägledning och yrkesorientering. Den säger
också att du har rätt till all information om din utbildning som behövs.

Om du har funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning som påverkar studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd. Det gäller
studenter med olika fysiska eller psykiska funktions
nedsättningar, dyslexi, neuropsykiatriska diagnoser
eller kroniska sjukdomar. Stödet kan vara till exempel
anteckningsstöd, kurslitteratur i talboksformat eller
anpassad examination.

Kris – om något allvarligt händer

Det är viktigt att veta hur du ska agera i händelse av
kris. Kris kan vara när en student eller lärare drabbas
av allvarlig olyckshändelse eller dödsfall.
Vid en akut händelse som kräver ambulans, polis
eller räddningstjänst ska du alltid larma 112 direkt.
Meddela SLU:s krisjour (telefon 020-67 68 00)
vad som har inträffat. Krisgruppen bedömer vilka åtgärder som ska vidtas.

Personskadeförsäkring för studenter

Som student vid SLU omfattas du av personskade
försäkringen för studenter. Försäkringen gäller i
Sverige och omfattar olycksfall under undervisningstid
och under direkt färd mellan bostaden och den plats
där undervisningstiden tillbringas.

https://student.slu.se/regler-rattigheter

DU HAR RÄTTIGHETER SOM STUDENT!

Du har rätt till studievägledning
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Under studietiden
Studie- och karriärvägledning

På SLU finns vägledare som kan vara ditt bollplank
och samtalspartner i funderingar kring dina studier
och framtida yrkesliv. Ett vägledarsamtal kan hjälpa
dig med att utforska olika möjligheter så att du kan
göra ett val som känns rätt för just dig.
Vägledarna har tystnadsplikt om sådant som rör
dina personliga förhållanden. Du hittar kontaktinformation till vägledarna på studentwebben.

Utlandsstudier

Är du intresserad av att uppleva en ny kultur och
skaffa dig internationell erfarenhet? Då kan utbytesstudier vara något för dig.
SLU har avtal med hundratals universitet runt om
i världen. Att ha internationell erfarenhet är en extra
merit när det är dags för dig att söka arbete. Förutom
goda språkkunskaper och kulturella insikter så ger
det även en möjlighet att bygga ett internationellt
kontaktnät.
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SLU-biblioteket

På biblioteket hittar du den litteratur du behöver
för dina kurser. Mycket av materialet är digitalt,
vilket innebär att du kan komma åt det hemifrån via
bibliotekets webbplats. Under din studietid erbjuder
biblioteket handledning i bland annat informationssökning, vetenskapligt skrivande och referenshantering.
Använd gärna biblioteket som din studieplats – här
finns allt från grupprum till mysiga fåtöljer att krypa
upp i.

Språkverkstaden

SLU:s språkverkstad hjälper till med texter och förberedelser inför muntliga presentationer på både
svenska och engelska. Boka ett pass med en
språkhandledare; språkverkstaden finns till för studenter på alla SLU:s studieorter.

Som student på SLU har du tillgång till flera digitala
verktyg; Zoom, Skype, Office 365 och lärplattformen
Canvas, för att nämna några. Med hjälp av dessa kan
du plugga och ha kontakt med andra studenter och
din lärare oavsett var du befinner dig.

Studentwebben

På studentwebben hittar du viktig studieinformation,
men även studentnyheter, kalendarium och karriärportal
med jobb och andra utlysningar.
Från studentwebben når du också:
• Mina Kurser – kurser du är registrerad på och
kursvärderingar som du ska besvara.
• Ladok Student – studieadministration, som registrering, tentamensanmälan, intyg och examensansökan.
• Canvas – SLU:s lärplattform som många kurser
använder i undervisningen.
• Program- och kurssidor.

UNDER STUDIETIDEN

Digitala verktyg
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Studentinflytande
Som student vid SLU har du, förutom den lagstadgade rätten, också en reell möjlighet att påverka din
utbildning. Studentkårernas främsta uppgift är att
representera studenterna, driva studenternas
frågor och få med studentperspektivet i utvecklingen
av SLU:s utbildningar. Därför finns studentrepresentanter i alla universitetets utskott, råd och
nämnder där utbildningsfrågor behandlas. Frågorna
behandlas på alla nivåer inom universitetets organisation.

Vad är en studentkår?

En studentkår är en förening som ska ta tillvara
studenternas intressen. Kåren drivs av studenter för
studenter. Studentkåren har en särskild ställning,
fristående från universitetet, och representerar dig
som student i universitetets olika organ. Kårens
huvudsyfte är att verka för hög kvalitet på kurser och
program. Kåren arbetar också för att alla studenter
ska få goda förutsättningar för sina studier och för
att studietiden ska bli så bra som möjligt.
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Det finns sju studentkårer inom SLU som arbetar
med utbildningsbevakning, studiesocial verksamhet
och kontakten med framtida arbetsgivare. Kårerna
ordnar bland annat lunchföreläsningar, studieresor,
fester, fika och välkomstaktiviteter för nya studenter.
Genom kårlivet får du möjlighet att lära känna
studenter från andra årskullar och du knyter
värdefulla kontakter inför ditt kommande yrkesliv.
Genom att engagera dig i kårarbetet kan du själv
vara med och påverka vad din kår ska syssla med.
Det viktigaste som du som student ska komma ihåg,
är att kåren finns och arbetar för dig.
Om du till exempel behöver hjälp med en kurs som
krånglar, råd om hur man kan hitta bostad eller om
du bara behöver någonstans att värma din matlåda
är du välkommen till din studentkår!

SLU:s samlade studentkårer, SLUSS, är samarbetsorganet för studentkårerna inom SLU. Deras främsta
uppgift är att representera alla studenter vid SLU i
de universitetsövergripande frågorna, bland annat i
SLU:s styrelse och rektors ledningsråd.
SLUSS ordförande och vice ordförande är alltid
två studenter som under ett sabbatsår arbetar på
heltid. Styrelsen utgörs av en ledamot från var och en
av de sju kårerna. Medlemskårerna bestämmer vilka
frågor som SLUSS ska arbeta med och vilka ståndpunkter de ska driva gentemot universitetet. SLUSS
beslutar också gemensamt, utifrån kårernas förslag,
om vilka som skall vara studeranderepresentanter i
allt från programnämnder till studiesociala grupper.
Vill du veta mer?
https://student.slu.se/sluss

Studenterna vill – kårerna kan!

#SLU.STUDENT

SLUSS
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Alnarps studentkår, ASK

Lantmästarkåren, LMK

Alnarps studentkår, ASK, bildades 1997 och är för
studenter som läser i Alnarp. ASK:s viktigaste uppgift
är att studiebevaka för samtliga alnarpsstudenter, med
undantag för lantmästarprogrammet som har en egen
kår.
ASK arbetar också med studiesociala frågor för
varje students välmående. Detta görs genom kontakt
med Studenthälsan, men också med aktiviteter efter
föreläsningstid. En stor del av studentlivet står våra
15 engagerade utskott för. De anordnar bland annat
fik, festmiddagar, körsång, spex, workshops, friluftsaktiviteter och gemensam odling i trädgårdslabbet.
ASK finns med andra ord till för att du som student
ska få ut det bästa av din studietid på SLU Alnarp.

Lantmästarkåren, LMK, grundades 1935. LMK:s
huvudsakliga uppgift är att behålla och förbättra
kvaliteten på lantmästarutbildningen och att arbeta för
en god stämning mellan studenter både under och efter
studieåren. Kåren anordnar flera aktiviteter för alla studenter
på campus så som idrottsaktiviteter, danskurser och
sittningar.
En stor del av kamratandan inom kåren grundar
sig på våra gamla traditioner, något som kåren jobbar
aktivt för att behålla och utveckla. Vid högtidliga
tillfällen klär sig LMK:s medlemmar i Spark, en kostym
där varje årskurs har en egen slips.

www.alnarpsstudentkar.se
ordf_ask@stud.slu.se
Sundsvägen 9, 230 53 Alnarp
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www.lantmastarkaren.nu
lmk-ordforande@stud.slu.se
Sundsvägen 9, 230 53 Alnarp

Veterinärmedicinska
föreningen, VMF

Hippologernas akademiska studentkår, HAS, har funnits sedan hippologprogrammets start år 1994. Studentkårens säte är i Strömsholm och utskott finns på alla
utbildningsorterna; Flyinge, Strömsholm och Wången.
HAS arbetar huvudsakligen med att bevaka utbildningens kvalitet och verkar för en god studiesocial miljö
för studenterna.

Veterinärmedicinska föreningen, VMF, är studentkåren
för studenter på veterinärprogrammet, djursjukskötarprogrammet samt forskarstuderande vid fakulteten för
veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Det är en anrik
kår som grundades redan 1868.
I kåren finns 13 aktiva utskott och en fristående förening
som ordnar aktiviteter för alla kårens medlemmar, till
exempel föreläsningar, utbildningar, sportativiteter och
fester. Hjärtat i verksamheten är kårhuset där alla,
såväl två- som fyrbenta, alltid är välkomna. Vi jobbar hårt
för att göra studenternas studietid så bra som möjligt
genom att arbeta för en bra utbildning och studiebevaka
för studerande inom VH-fakulteten.

www.slu.se/has

HAS@stud.slu.se
Ridskolan Strömsholm Knytpunkten,
Stallbacken 6, 734 94 Strömsholm

vmf.slu.se

info@vmf.se
Ulls väg 6, 756 51 UPPSALA

#SLU.STUDENT

Hippologernas akademiska
studentkår, HAS
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Skogsmästarskolans
studentkår, SMS

Skogshögskolans
studentkår, SHS

Skogsmästarskolans studentkår, SMS, har sedan
1945 legat i Skinnskatteberg. Här finns ca 130 studenter
och studentkåren SMS har en rad olika funktioner
som tar hand om många olika aktiviteter. Kåren har ett
eget kårhus där det finns bastu, gym, en festlokal samt
en pub som hålls öppen varje onsdag.
För den jaktintresserade har studentkåren och
skogsmästarskolan tillgång till jakt på runt 3 000 hektar.
För den som är fiskeintresserad har kåren en båt som
du kan låna för en fisketur. Kåren har också ett antal
idrottsmästare som har hand om ett par olika idrottsaktiviteter i veckan.

Skogshögskolans studentkår, SHS, eller ”Skogis”
som kåren kallas, grundades redan 1905 av jämästarstudenter i Stockholm. Under åren som gått har Skogis
flyttat till Umeå och vuxit till en gemenskap för alla som
studerar vid SLU i Umeå. Vid en skogsdunge på campus
ligger kårhuset som är ett av de största i Umeå. Här möts
vi på torsdagspubar, i den vedeldade saunan eller på
Skogis traditionella sittningar.
Kåren har en engagerad studiebevakning för utbildning
på alla nivåer. Självklart är kåren även aktiv utanför
universitetets väggar. Varför inte delta i en drevjakt på
kårens 4 000 hektar jaktmarker, odla det inhemska och
tropiska trädintresset i växthuset eller bara slappna av
framför en sprakande brasa på kårhuset?

smsstudentkar.se

sms_ord@stud.slu.se
Herrgårdsvägen 8, 739 31 Skinnskatteberg
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skogisstudentkar.se

info@shs.slu.se
Barrskogsgränd 10, 907 36 Umeå

Ultuna studentkår, ULS, har anor från 1860-talet, när
den första elevföreningen bildades på Ultuna. ULS studiebevakar för alla som studerar på Ultuna campus förutom
djursjukskötare och veterinärer. Detta inkluderar studenter
på grund- och avancerad nivå samt doktorander. Kårens
uppgift är att verka för att utbildningarna håller en hög
kvalitet, främja en god studiesocial miljö och underlätta
övergången mellan studietid och arbetsliv.
ULS erbjuder en mängd aktiviteter som pubar, studiebesök, middagar, mentorsprojekt, lunchföreläsningar, fika
med mera. Det finns elva verksamhetsområden och 35
utskott, samt tio fristående föreningar som är knutna till
kåren. Inom dessa utskott engagerar sig ungefär 150
funktionärer årligen som tillsammans med alla övriga
medlemmar utgör Ultuna studentkår.

www.ultunastudentkar.se
uls_ordf@stud.slu.se
Duhrevägen 6, 750 07 Uppsala

#SLU.STUDENT

Ultuna studentkår, ULS
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Servicecenter hjälper dig med de
vanligaste frågorna!
SLU:s servicecenter finns på de tre campusområdena Alnarp, Ultuna och Umeå. Personalen på
servicecenter har särskild utbildning i studentservice,
säkerhets- och biblioteksfrågor, och kan hjälpa till
med de vanligaste frågorna. På servicecenter kan du
som student bland annat få hjälp med:
Antagningsbevis – Information om hur du får ut
ditt antagningsbevis på papper.
Registrering – Information om hur registreringen
vid terminsstart går till.
Passerkort – Hantering av passerkort.
Biblioteksärenden – Utfärda lånekort och utlåning
och återlämning av böcker när biblioteket är stängt.
Funktionsnedsättning – Informationsmaterial om
stöd vid funktionsnedsättning.
Lokalbokning – Hjälper till om du behöver boka
exempelvis ett grupprum.
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https://student.slu.se/servicecenter

Utlandsstudier – Informationsmaterial om utlandsstudier.
Blanketter och intyg – Visa var blanketter finns
på studentwebben och hur du själv kan skriva ut
studieintyg.
Examen – Information om hur du ansöker om examen.
Studieintyg – Ta fram Ladok-intyg till dig som måste
ha stämpel och underskrift.
Upphittat - Lämna in eller fråga efter borttappade
saker.
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SERVICECENTER

Ordlista
En utförligare lista över ord och begrepp i den
akademiska världen finns på studentwebben.

Äldre student som är anställd för att medverka i
undervisningen.

verksamheter. Vid SLU sker indelningen efter
verksamhetsområden och SLU har fyra fakulteter:
• Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap (LTV-fak)
• Fakulteten för naturresurser och jordbruks
vetenskap (NJ-fak)
• Fakulteten för skogsvetenskap (S-fak)
• Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fak)

Dekan

Forskare

Doktorand

I Sverige kan man studera på högskolenivå på drygt
50 högskolor, universitet och hos enskilda utbildningssanordnare som har rätt att utfärda examen.
Universitetens och högskolornas verksamhet regleras
bland annat i högskolelagen och högskoleförordningen.

Adjunkt

Se Universitetslärare.

Amanuens

Chef för en fakultet. Ingår i universitetets ledningsgrupp tillsammans med bland andra rektor. Se även
Prodekan/Vicedekan.
Person som är antagen till och bedriver utbildning på
forskarnivå, oftast anställd vid universitetet.

Fakultet

En organisatorisk del av ett universitets akademiska
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https://student.slu.se/studentliv/ord-begrepp

Person som har examen på forskarnivå och arbetar
vidare med forskning.

Högskola, högskolesektorn

Institution

Mindre enheter inom fakulteten, indelade efter
ämnes- eller tillämpningsområden.

Kursplan

Styrande dokument som beskriver en kurs.

Lektor

Universitetslärare som har stor erfarenhet av
forskning och undervisning.

Prefekt

Prodekan/Vicedekan

Dekanus ställföreträdare, kan vara ansvarig för utbildning, forskning eller jämställdhet och lika villkor.

Professor

Universitetslärare som har stor erfarenhet av
forskning och undervisning och som är ansvarig
för ett forskningsområde.

Programstudierektor

Person med uppdrag att samordna ett utbildnings
program.

Prorektor/Vicerektor

Prorektor är rektors ställföreträdare och utses av
universitetets styrelse. Vicerektorer utses av rektor.
Vicerektorer har ansvar för olika områden tex.
utbildningsfrågor, samverkan samt fort
löpande
miljöanalys.

ORDLISTA

Skillnaden mellan ett universitet och en högskola
har traditionellt varit att endast universitet haft
tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Men
under 2000-talet har regeringen gett tillstånd att
utfärda examen på forskarnivå även till vissa
högskolor. Det är också regeringen som beslutar om
en högskola får rätt att benämna sig universitet.

Chef för en institution.

https://student.slu.se/studentliv/ord-begrepp
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Rektor

”VD” för myndigheten Sveriges lantbruksuniversitet.
Utses av regeringen på förslag från styrelsen.
Se även Prorektor/Vicerektor.

Student

Person som är antagen till och deltar i utbildning på
högskola eller universitet.

Styrelse

Styrelsen för SLU utses av regeringen och är
universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen är
ytterst ansvarig för SLU:s verksamhet och ekonomi.
Den består av företrädare för industri, näringsliv och
offentliga organisationer samt representanter för
lärare, forskare och studenter.

Universitetslärare

Det finns olika läraranställningar vid SLU: professorer,
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lektorer och adjunkter. Dessutom undervisar många
forskare och doktorander. Alla som undervisar ska
ha pedagogisk utbildning.

Universitet, universitetsvärlden
Se Högskola, högskolesektorn.

Utbildningsplan

Styrande dokument som beskriver ett utbildningsprogram.

Följ SLU i sociala medier
facebook.com/slu.sweden
instagram.com/slu.sweden
instagram.com/slu.student
youtube.com/sluse

