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Bilaga 1 till fakultetsnämndens protokoll den 25 november 2009, Dnr SLU ua 30-3513/09 
 
 
VH‐fakultetens strategi för utbildning på grund‐ och 
avancerad nivå, 2010‐2012              

Introduktion 
Underlaget för VH-fakultetens strategi för utbildning på grund- och avancerad nivå, 2010-
2012, har tagits fram av Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå. Synpunkter 
från institutioner och djurslagskommittéer har också beaktats. Fakultetsnämnden beslutade att 
anta denna utbildningsstrategi 2009-11-25. Utbildningsstrategin är en konkretisering av SLU:s 
strategidokument "Kunskap för en hållbar framtid" och SLU:s policydokument "För kvalitet i 
SLU:s utbildning".  
 
VH-fakultetens utbildningsstrategi ska vara underlag för strategiska beslut om 
utbildningsfrågor på fakulteten och den ska användas som ett verktyg i kvalitetsarbetet. 
Utbildningsstrategin åtföljs av handlingsplaner för varje utbildningsprogram. Dessa 
handlingsplaner, som arbetas fram av respektive programnämnd, innehåller konkreta mål och 
prioriterade åtgärdsförslag för perioden 2010-2012. 

 
Beskrivning av nuvarande undervisning vid VH-fakulteten 
På VH-fakulteten finns två långa yrkesprogram (husdjursagronom, veterinär) och två kortare, 
yrkesinriktade kandidatprogram (djursjukskötare och hippolog). I detta dokument kallas alla 
dessa program för yrkesinriktade program. På VH-fakulteten finns också generella program på 
grundnivå (kandidatprogram i husdjursvetenskap och kandidatprogram i etologi och djurskydd) 
och på avancerad nivå (masterprogram i husdjursvetenskap). VH-fakultetens programutbud 
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beskrivs i Bilaga 1. VH-fakulteten ger dessutom en tilläggsutbildning för utländska veterinärer, 
TUVE (1½ år, 15 platser, Skara) och medverkar i magister- och masterprogram vid andra 
fakulteter och universitet. Förutom undervisning på dessa program sker även undervisning i 
form av enstaka kurser inom andra utbildningar på SLU. Utbildningsfrågor beslutas enligt 
rektors och fakultetens delegationsordning, se Bilaga 1. 
 

Vision för utbildningen  
VH-fakultetens utbildningar ska höra till de främsta i Europa. Det ska mätas i nationella och 
internationella utvärderingar och rankinglistor, i söktryck till våra utbildningsprogram och 
kurser samt i omvärldens intresse för samarbete med oss i utbildningsfrågor. Efter avslutad 
utbildning ska våra studenter vara eftertraktade på arbetsmarknaden och i forskarutbildningen.  
 

Strategi för utbildningen 
I denna strategi lyfts de områden fram som fakulteten särskilt vill arbeta med under de 
närmaste åren. Dessa områden har identifierats av Nämnden för utbildning på grund- och 
avancerad nivå och programnämnderna. Fakultetens ansvar enligt SLU:s policydokument "För 
kvalitet i SLU:s utbildning" har också beaktats. Lämpligaste sättet att nå de mål som ställs här 
kan variera mellan utbildningsprogram. Uppföljningen av fakultetens utbildningsstrategi 
kommer därför att göras utifrån de mål som programnämnderna specificerar i sina 
handlingsplaner.  
 

 
Program, kurser och undervisning 
VH-fakulteten ska erbjuda både yrkesinriktade och generella program, och utnyttja den 
spännvidd som finns mellan dessa olika typer för att ytterligare förbättra undervisningen. 
Utbildningen på de yrkesinriktade programmen ska ge studenterna en tydlig yrkesidentitet men 
samtidigt ge en bred kunskapsbas som möjliggör anställningsbarhet också utanför den 
traditionella sektorn.  
 
Fakulteten och programnämnderna ska arbeta för ett ökat antal masterstudenter och för ett 
kursutbud som möjliggör en utbildningsekonomi i balans. Fakulteten ska, i samarbete med 
Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, särskilt arbeta med agronomprogrammet, 
vars nuvarande längd inte stämmer med Bolognamodellen. Fakulteten ska också utreda 
möjligheten att öka antalet platser på djursjukskötarprogrammet. Programnämnderna ska vara 
beredande organ i anslagsfördelningen och föreslå ersättning till olika kurser, inom en given 
ekonomisk ram. Fakulteten ska arbeta för att de verktyg som behövs för detta arbete utvecklas. 
 
Programnämnderna ska verka för att alla de lärare som är inblandade i ett utbildningsprogram 
har möjlighet att diskutera planering, genomförande och uppföljning av undervisningen under 
gemensamma former.  
 
Undervisningen ska bidra till systematisk träning av yrkesspecifika och generella färdigheter, 
med en tydlig progression under utbildningens gång. Hur detta genomförs ska dokumenteras av 
programnämnderna i samarbete med fakulteten.  
 
Oavsett undervisningsmetod ska ämnesinnehållet vara vetenskapligt baserat och fakultetens 
forskning ska ge tydliga avtryck i utbildningarna. Alla programstudenter ska studera 
vetenskaplig litteratur på engelska.  



    
   

 
Lärarna ska beakta att olika studenter lär sig på olika sätt och sträva efter en variation i 
undervisnings- och examinationsformer. All examination ska genomföras på ett sätt som ger 
studenterna goda möjligheter att visa sina kunskaper och färdigheter. Lärarna ska, inte minst av 
rättviseskäl, aktivt arbeta mot fusk och plagiering. Fakulteten ska verka för fortsatt 
vidareutbildning om examination och betyg, i form av seminarier och workshops för lärare. 
Betygskraven ska vara tydliga och relevanta för fortsatta studier och framtida yrkesverksamhet. 
 
Studenter 
Utbildningen är en gemensam angelägenhet för lärare och studenter och de ska arbeta 
tillsammans för att den ska bli så bra som möjligt. Fakulteten ska medverka i att skapa miljöer 
där studenter och lärare kan mötas i detta arbete.  
 
Fakulteten ska verka för en ökad mångfald bland studenter, bl.a. vad gäller kön, och detta ska 
framgå av programmens kommunikationsplaner. Kommunikationsplanerna, som ska beskriva 
rekryteringsarbetet, ska uppdateras årligen. En del av arbetet för ökad mångfald på fakulteten 
ska vara att, tillsammans med Avdelningen för student- och utbildningsservice, ge relevant 
stöd till de studenter som börjar på våra utbildningar, så att de i möjligaste mån når examen. 
 
Lärare och pedagogisk utveckling 
VH-fakulteten ska informera om fortbildningsmöjligheter och verka för att fakultetens och 
UDS personal, samt personal på praktikplatser, riksanläggningar etc, erbjuds pedagogisk 
fortbildning. Under de närmaste åren ska fortbildning i följande ämnen prioriteras: konsten att 
undervisa heterogena studentgrupper, könsmedveten pedagogik, examination av generella 
färdigheter och konsten att ge återkoppling till studenter vad gäller generella färdigheter. 
Lärarna ska, med stöd av institutionens prefekt, ta ansvar för den egna fortbildningen och för 
innehållet i den egna pedagogiska meritportföljen. Lärarnas möjlighet att delta i pedagogisk 
fortbildning ska lyftas fram i medarbetarsamtalen. 
 
VH-fakultetens utbildning ska vila på vetenskaplig grund och studenterna ska utbildas i ett 
vetenskapligt arbetssätt. Därför ska fakultetens lärare vara involverade i forskningen och all 
akademisk personal ska vara involverad i undervisningen. Fakulteten ska verka för att dessa två 
verksamheter går att förena på ett sätt som bidrar till bra utbildning och forskning samt gynnar 
personalens utveckling. En utgångspunkt för denna strävan ska vara att forskningen leder till 
bättre lärare och att undervisningen leder till bättre forskare. Såväl utbildningens som 
forskningens behov ska alltid beaktas vid inrättande av anställningar på fakulteten. 
 
Institutions- och programstudierektorer samt programnämndsordförande ska ha goda 
möjligheter att fortbilda sig i pedagogiskt ledarskap och detta ska lyftas fram i 
medarbetarsamtalen. Fakulteten ska verka för att undervisning och pedagogiskt arbete 
synliggörs, är meriterande och premieras, bl.a. genom lärarförslagsnämndens arbete. 
 
Hållbar utveckling  
Alla studenter på VH-fakultetens utbildningsprogram ska få tillräckliga kunskaper om hållbart 
nyttjande av de biologiska naturresurserna för att kunna göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälliga och etiska aspekter i frågor som rör hållbar utveckling. 
Därför ska hållbarhetsfrågor ingå i många kurser och synas i lärandemålen i kursplanerna. 
Målen för utbildning i hållbar utveckling ska innefatta kunskaper, färdigheter, förhållningssätt 
och värderingar. Varje programnämnd ska precisera dessa mål för sitt program.  
 



Fakultetens lärare ska få möjlighet att fortbilda sig i hållbar utveckling och detta ska lyftas 
fram i medarbetarsamtalen. 
 
Internationalisering 
Alla studenter på VH-fakultetens utbildningsprogram ska få tillräckliga internationella 
kunskaper för att kunna agera professionellt. Därför ska internationella aspekter och 
jämförelser mellan olika regioner ingå i många kurser och synas i lärandemålen i kursplanerna. 
Gästforskare och andra med erfarenhet av internationellt arbete ska vara involverade i 
undervisningen. Målen för, och genomförandet av utbildning i internationella frågor ska 
preciseras av programnämnderna.  
 
Alla studenter som vill fördjupa sig i internationella aspekter ska ha möjlighet att göra det 
genom valfria kurser eller självständigt arbete. Varje student ska ha möjligheten att vistas 
utomlands inom ramen för sin utbildning. Fakulteten och lärarna ska uppmuntra studenterna att 
studera utomlands. Minor field studies (MFS) ska också uppmuntras. Programnämnderna ska 
beakta att kraven för tillgodoräknande av kurs inte får avskräcka studenter från att studera  
utomlands. Varje programnämnd ska precisera mål för andel utbytesstudenter (in- och 
utresande) på programmet. VH-fakulteten ska arbeta för ett ökat internationellt lärarutbyte. 
Lärarnas möjlighet att delta i ett internationellt lärarutbyte ska lyftas fram i 
medarbetarsamtalen. 
 
VH-fakulteten ska medverka till att SLU har en god organisation för att ta emot både utländska 
och svenska studenter. Det omfattar rutiner för ansökan och antagning samt möjlighet att få 
hjälp med bostad och introduktion till svenskt studentliv. Fakulteten ska också verka för 
personalens kompetensutveckling vad gäller arbete med internationella studenter. 
 
Samverkan 
Fakulteten och programnämnderna ska verka för att institutioner, lärare och övrig personal på 
fakulteten och universitetsdjursjukhuset samarbetar och på bästa sätt utnyttjar personella 
resurser, undervisningslokaler, universitetsdjursjukhuset och fakultetens djuranläggningar för 
utbildning. På Lövsta ska undervisningen öka allt eftersom de nya stallarna blir färdiga.  
 
Utbildningen ska planeras och genomföras i samarbete med avnämarna (näringsliv, 
myndigheter, samhälle) och studenternas framtida kolleger, t ex genom verksamhetsförlagd 
utbildning, problemlösning byggd på verkliga fall, studiebesök, "beställda" projektarbeten och 
examensarbeten samt gästföreläsare. För att underlätta denna näringslivsanknytning ska 
fakulteten och programnämnderna på sikt arbeta för en utökad alumniverksamhet. Fort- och 
vidarerutbildning är en del i samverkan med näring och samhälle. Fakulteten ska precisera mål 
och omfattning  för fort- och vidareutbildningsverksamheten. 
 
Fakulteten ska uppmuntra lärarna att hålla en god kontakt med näringslivet och verka för 
lärarens möjligheter till kompetensutveckling inom sin profession. Detta ska lyftas fram i 
medarbetarsamtalen. 
 
Fakulteten ska arbeta för att studentrepresentationen i förberedande och beslutande organ för 
utbildningsfrågor fungerar väl, oavsett de förändringar som avskaffandet av kårobligatoriet kan 
medföra. 
 
Uppföljning 
I kvalitetsarbetet ska kursvärderingar och årskursvisa, årliga programvärderingar samt 
programvärderingar vid utbildningens slut ingå. Dessutom ska självvärderingar på 



    
   

institutionsnivå genomföras cirka vart 3:e år. Uppföljningen ska belysa samband mellan 
utbildningens examensmål, ingående kursers lärandemål och examination. 
 
Programnämnderna ska, med stöd från fakulteten, regelbundet bjuda in avnämarna till 
diskussioner kring hur utbildningsprogrammen uppfyller avnämarnas behov. 
 
Programnämnderna ska årligen sammanställa resultat och slutsatser från kursvärderingar och 
redovisa detta för Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå. Nämnden ska i sin tur 
årligen redovisa detta, tillsammans med resultat och slutsatser från de årskursvisa 
utvärderingarna, för fakultetsnämnden.  
 
Programnämnderna ska årligen revidera sina handlingsplaner och presentera hur 
målsättningarna uppfyllts för Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå. Nämnden 
ska i sin tur årligen redovisa detta för fakultetsnämnden.  



SLU 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 
 
 
Fakultetsnämndens protokoll den 25 november 2009, Dnr SLU ua 30‐3513/09 
Underbilaga 1 
 

 
Programutbud och utbildningsstruktur 
 
VH-fakultetens programutbud omfattar sju olika program: 
• Djursjukskötare 

3 år, 40 studenter, Skara 
• Etologi och djurskydd - kandidat 

3 år, 40 studenter, Skara 
• Hippolog 

  3 år, 40 studenter, Flyinge, Strömsholm, Wången 
• Husdjursagronom 

      4,5 år, 40 studenter, Ultuna 
• Husdjurskandidat och Husdjursmaster (Animal Science) 

3 + 2 år, 40 studenter, Ultuna  
• Veterinär 

5,5 år, 100 studenter, Ultuna 
 
Utbildningsfrågor beslutas enligt rektors och fakultetens delegationsordning, se skissen nedan. 
SLU:s styrelse och rektor tar beslut om gemensamma utbildningsfrågor och speciella frågor 
som t.ex. inrättande av nya program. Prorektor, med ansvarsområdet utbildning på grund- och 
avancerad nivå, är ordförande i grundutbildningsrådet (GUR) där utbildningsfrågor diskuteras 
och förbereds inför beslut. Vid VH-fakulteten beslutas utbildningsfrågor av Fakultetsnämnden, 
Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (GUN), dekanus eller vicedekanus med 
ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. I programnämnderna tas beslut om 
programrelaterade frågor och där förbereds ärenden som beslutas av GUN, fakultetsnämnden 
eller SLU:s styrelse. I alla beslutande organ finns studentrepresentanter. VH-fakultetens 
studenter är uppdelade på fyra kårer. Kårerna samarbetar i vissa frågor genom SLU:s samlade 
studentkårer (SLUSS). 
 
På institutionsnivå beslutar prefekten om organisation, verksamhet och ekonomi. Varje 
institution har en studierektor som stödjer prefekten i arbetet med utbildningsfrågor.  
 
 



    
   

 


