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SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) bildades 1977-07-01 genom att tre högskolor, Lantbrukshögskolan, Skogs-
högskolan och Veterinärhögskolan, sammanfördes till ett universitet. Universitetet består idag av fyra fakulteter: 
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ), fakulteten för skogsvetenskap (S), fakulteten för 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) samt fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtpro-
duktionsvetenskap (LTV). SLU:s verksamhet är förlagd till fyra huvudorter: Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. 
Veterinärmedicinens historia i Sverige sträcker sig tillbaka till 1775, då Linnélärjungen Peter Hernquist startade 
den första utbildningen av veterinärer i Skara. Behov av att utbilda "djurläkare" hade uppkommit med anledning 
av de stora farsoter som drabbat boskapen på 1700-talet, bl.a. boskapspest och mjältbrand. 
På den tiden var det svårt att försörja sig som djurläkare och det ansågs knappast som ett "hederligt" yrke, varför 
Hernquist samtidigt som lärjungarna lärde sig att bota djur, även utbildade dem till hovslagare och klockare 
(kantor). Veterinären/djurläkaren uppehöll i åtskilliga år båda dessa verksamheter. I början av 1900-talet över-
gick djurläkaren till att ha botande av djur som heltidssyssla. 
På 1820-talet påbörjades utbildning av veterinärer även i Stockholm då ett veterinärinstitut bildades och förlades 
till Strandvägen. Fram till 1889 pågick utbildning av veterinärer i både Skara och Stockholm men detta år exami-
nerades den siste veterinären i Skara. Veterinärutbildningen har sedan dess varit förlagd till olika platser i Stock-
holm, Karlavägen från 1880, Brunnsviken från 1912. Utbildningen gavs där status som Kunglig veterinärhög-
skola 1914. Från och med 1976 är utbildningen förlagd till Uppsala. 
De första skolorna för högre utbildning inom lantbruket i Sverige var lantbruksinstituten, ett av dessa fanns söder 
om Uppsala på Ultuna. Studenterna på lantbruksinstituten kallades tidigt för agronomer och 1912 blev agronom 
en examenstitel. Lantbrukshögskolan bildades 1932 och all agronomutbildning samlades i Ultuna. Lantbrukets 
djur är fokus för de ca 30 studenter som årligen startar sin utbildning till husdjursagronom vid Ultuna. 
En utbildning av kvalificerade djursjukvårdare startade 1984 på initiativ av dåvarande chefsveterinären vid 
djursjukhuset i Skara. Behov av yrkeskunniga medhjälpare till veterinärer vid djursjukhus, -kliniker etc. ökade i 
takt med krav på en förbättrad sjukvård för det växande antalet sällskapsdjur och sporthästar. Idag heter 
utbildningen djursjukskötare – kandidatprogram och utbildningen flyttade hösten 2014 till Uppsala. 
Etologi och djurskyddsprogrammets tillkomst hade sin utgångspunkt i ett samverkansprojekt mellan SLU, Västra 
Götalandsregionen, Nordens Ark och Göteborgs Universitet. Förslaget från projektet behandlades sedan i en 
utredning om djurutbildningarna vid SLU vilket resulterade i att programmet startades i Skara 2005. Även detta 
program är numera förlagt till SLU i Uppsala. 
Den tvååriga hippologiska högskoleutbildningen startade hösten 1994 efter en utredning inom Jordbruks-
departementet med representanter för SLU och hästsportens organisationer. Behov av en högskoleutbildning 
inom hästområdet hade framförts från olika intressenter för att möta efterfrågan på förbättrad kompetens hos 
ridlärare, stallchefer och många andra yrkeskategorier inom hästområdet. Från och med läsåret 2010/11 är 
hippologprogrammet ett treårigt kandidatprogram med inriktning ridhäst, travhäst och islandshäst. 
Ett nytt kandidatprogram inom området sport- och sällskapsdjur startar fr.o.m. hösten 2016. Här studeras bl.a. 
grundläggande biologi, nutrition, genetik och avel, skötsel och företagande med sport- och sällskapsdjur i fokus. 
Kandidatprogrammet i husdjursvetenskap är en treårig utbildning, till vilken antagning gjordes för sista gången 
hösten 2014. 
Från samtliga kandidatprogram finns möjlighet att fördjupa sig ytterligare två år till en masterexamen i t.ex. 
husdjursvetenskap på programmet Animal Science – Master’s Programme. 
Fakulteten bedriver även en relativt omfattande tilläggsutbildning av utländska veterinärer, vilken ger möjlighet 
till erhållande av svensk veterinärlegitimation. Vid fakulteten ges också forskarutbildning som antingen leder till 
en licentiat- eller doktorsexamen. Vidare bedrivs forskning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap i ett 
stort antal ämnen och projekt  
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VH-fakultetens utbildningsprogram 

Vid VH-fakulteten erbjuds utbildningar med djur som tema. Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Uppsala 
men även i Flyinge, Strömsholm och Wången. Fakulteten har utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 
erbjuder kandidat-, master- och yrkesprogram. Flera av fakultetens utbildningar tillhör de populäraste i Sverige 
om man ser till antal sökande per utbildningsplats. 
”VH-fakulteten ska fortsätta att erbjuda både yrkesinriktade och generella program. Utbildningen på de 
yrkesinriktade programmen ska ge studenterna en tydlig yrkesidentitet men också en bred kunskapsbas som 
möjliggör anställningsbarhet även utanför de traditionella sektorerna. 
Oavsett utbildningsprogram och undervisningsmetod ska ämnesinnehållet vara baserat på vetenskap och 
beprövad erfarenhet, och för vissa kurser inom hippologutbildningen, även vila på en konstnärlig grund. 
Fakultetens forskning ska ge tydligt avtryck i utbildningarna.” Ur VH-fakultetens strategi 2013-2016. 
 
Utbildningsprogram 2016/2017 
Kandidatprogram (180 hp, motsvarande tre års studier på grundnivå) 

• Djursjukskötare 
• Etologi och djurskydd 
• Hippolog (Orter: Flyinge, Strömsholm och Wången) 
• Sport- och sällskapsdjur 

Masterprogram (120 hp, motsvarande två års studier på avancerad nivå) 

• Animal Science 

Yrkesprogram 

• Agronomprogrammet – husdjur, 5 års studier (tidigare 4,5 års studier) 
• Veterinärprogrammet, 5,5 års studier 

Tilläggsutbildning 

• Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 120 hp 

Ansvariga för grundutbildningen 

Vid SLU finns en central utbildningsnämnd som har ett övergripande ansvar för universitetets utbildningsutbud. 
Vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap finns programnämnden för utbildning inom 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH). Vicedekan med ansvar för utbildning är ordförande, tre 
representanter för fakultetens lärare/forskare samt en representant för NJ-fakulteten är ledamöter. Tre ordinarie 
studeranderepresentanter utses av SLUSS. Alla programstudierektorer för fakultetens olika program har 
yttrande- och närvarorätt. 
PN-VH:s huvudsakliga arbetsuppgifter är att utarbeta förslag till strategi för utbildningarna inom sitt ansvars-
område, förslag om programutbud och utbildningsplaner, samt förslag till ersättningsnivåer för programmen. 
Dessutom beslutar PN-VH om kurstillfällen, kursplaner, ersättningsnivåer för kurser samt lokala antagningar och 
antagningar till senare del av program. 
För varje program finns en programstudierektor (PSR), som har till uppgift att bereda ärenden till PN-VH samt 
säkerställa kvalitet och progression inom programmet. PSR ska också vägleda och stötta studenterna på 
respektive program, samt stödja och samordna det arbete som åligger institutionernas studierektorer. PSR har till 
sin hjälp ett programråd, bestående av bl.a. institutionsstudierektorer och studeranderepresentanter. 
Utbildningsledaren för grundutbildningen på VH-fakulteten ska huvudsakligen administrera fakultetens över-
gripande utbildningsfrågor, och har till sin hjälp flera utbildningshandläggare. 
  



~ 5 ~ 

Kontakt: 
Vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå 
Anne-Marie Dalin 
Tel: 018-67 19 48 
E-post: anne-marie.dalin@slu.se 
 
Programstudierektorer 
Maria Andersson, PSR etologi och djurskydd 
Tel: 0511-672 07 
E-post: maria.andersson@slu.se  
 
Anna-Lena Holgersson, PSR hippolog 
Tel: 018-67 21 43 
E-post: anna-lena.holgersson@slu.se  
 
Jan Olofsson, PSR husdjur (husdjursagronom, husdjurskandidat och master) 
Tel: 018-67 16 36 
E-post: jan.olofsson@slu.se  
 
Johanna Penell, PSR djursjukskötare 
Tel: 018-67 13 23 
E-post: johanna.penell@slu.se  
 
Marie Sterning, PSR veterinär 
Tel: 018-67 14 52 
E-post: marie.sterning@slu.se  
 
Anna Wistedt, PSR sport- och sällskapsdjur 
Tel: 018-67 28 21 
E-post: anna.wistedt@slu.se  
 
Koordinator för tilläggsutbildningen 
Jeanette Hanson 
Tel: 018-67 29 53 
E-post: TU-VET@slu.se  
 
Utbildningshandläggare 
E-post: utb.handl.VH@slu.se  

Utbildningsplaner 

Du hittar gällande utbildningsplan på programhemsidan på studentwebben: 
• Agronomprogrammet – husdjur (antagna t.o.m. 2015) 
• Agronomprogrammet – husdjur (antagna fr.o.m. 2016) 
• Djursjukskötare – kandidatprogram 
• Etologi och djurskydd – kandidatprogram (antagna t.o.m. 2015) 
• Etologi och djurskydd – kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2016) 
• Hippolog – kandidatprogram 
• Husdjursvetenskap – kandidatprogram 
• Husdjursvetenskap – masterprogram 
• Sport- och sällskapsdjur – kandidatprogram 
• Veterinärprogrammet 

mailto:anne-marie.dalin@slu.se
mailto:maria.andersson@slu.se
mailto:anna-lena.holgersson@slu.se
mailto:jan.olofsson@slu.se
mailto:johanna.penell@slu.se
mailto:marie.sterning@slu.se
mailto:anna.wistedt@slu.se
mailto:TU-VET@slu.se
mailto:utb.handl.VH@slu.se
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/agronom-husdjur-2015/
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/agronom-husdjur-2015/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/djursjukskotare/utbildningsplan/
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/etologi-djurskydd-2015/
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/etologi-djurskydd-2016/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/hippolog/utbildningsplan/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/husdjursvetenskap/utbildningsplan/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-avancerad-niva/animal-science/utbildningsplan/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/sport-och-sallskapsdjur-kandidatprogram/utbildningsplan/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/veterinar/utbildningsplan/
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Kursplaner 

De senaste kursplanerna hittar du på https://student.slu.se/sv/studier/kurser/ 

Terminstider 

Läsåret 2016/2017 
Schemalagd undervisning ska inte förläggas till följande dagar:  

• 4 november 2016 (dag före Alla helgons dag)  
• 23 – 30 december 2016  
• 26 maj 2017 (dag efter Kristi himmelsfärdsdag)  

 
Utbildningsinformation i Undervisningshuset som ska ingå i kursschema:  

• onsdagen den 28 september 2016, kl. 13.00–16.00  
• onsdagen den 29 mars 2017, kl. 13.00–16.00  

Installations- och promotionsföreläsningar ska i möjligaste mån föras in i scheman.  
Nästa professorsinstallation med föreläsningar hålls i Uppsala den 14-15 april 2016.  
Hedersdoktorsföreläsningar äger rum den 7 oktober 2016.  
Obligatorisk undervisning bör undvikas följande dagar:  

• 29 augusti 2016, kl. 8.00–12.00 (uppropsdag, gäller årskurs 1 alla program)  
• Nordiska Landskampen i idrott 15-16 september 2016 (anordnas av ULS)  
• 10-13 april 2017 (veckan före påsk)  

För att möjliggöra inplanering av gemensamma aktiviteter under utbildningen bör onsdagseftermiddagar inte 
schemaläggas. 
https://student.slu.se/studier/antagningen/terminstider/  

Ramscheman 

Du hittar gällande ramschema på programhemsidan på studentwebben: 
• Agronomprogrammet – husdjur (antagna t.o.m. 2015) 
• Agronomprogrammet – husdjur (antagna fr.o.m. 2016) 
• Djursjukskötare – kandidatprogram 
• Etologi och djurskydd – kandidatprogram (antagna t.o.m. 2015) 
• Etologi och djurskydd – kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2016) 
• Hippolog – kandidatprogram 
• Husdjursvetenskap – kandidatprogram 
• Husdjursvetenskap – masterprogram 
• Sport- och sällskapsdjur – kandidatprogram 
• Tilläggsutbildning för veterinärer 
• Veterinärprogrammet 

Studievägledning 

Du som vill diskutera dina studieval eller framtida yrkeskarriär har möjlighet att kontakta studievägledare vid 
utbildningsavdelningen. Om du av olika orsaker har problem att följa studierna på programmet bör du kontakta 
studievägledare. Studievägledningen kan vid studiesociala eller medicinska problem förmedla kontakt till 
personal vid Studenthälsan. 
 
Kontakt: 
Tel: 018-67 28 00, telefontid: måndag- onsdag samt fredag 10.00–12.00, torsdag 13.00–15.00. 
E-post: studievagledning@slu.se 

https://student.slu.se/sv/studier/kurser/
https://student.slu.se/studier/antagningen/terminstider/
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/agronom-husdjur-2015/
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/agronom-husdjur-2015/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/djursjukskotare/utbildningsplan/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/etologi-djurskydd/utbildningsplan/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/hippolog/utbildningsplan/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/husdjursvetenskap/utbildningsplan/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-avancerad-niva/animal-science/utbildningsplan/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/sport-och-sallskapsdjur-kandidatprogram/utbildningsplan/
https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-avancerad-niva/tillaggsutbildning-for-utlandska-veterinarer/
https://student.slu.se/sv/studier/program/program-pa-grundniva/veterinar/utbildningsplan/
mailto:studievagledning@slu.se
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Mer information och alternativa sätt att kontakta studievägledningen hittar du på 
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/vagledning-pa-slu/. 

Studentkårer 

Studentkårerna är studenternas egna organisationer. De drivs av studenter, för studenter och deras uppgift är att 
bevaka studenternas intressen. Kåren övervakar kvaliteten på utbildningarna, vilket görs via representanter i 
nämnder och styrelser på olika nivåer inom universitetet. Studenterna vid SLU har alltid haft goda möjligheter 
att utöva inflytande och påverka beslut som fattas på universitetet. 
 
Kontakt: 
Hippologernas akademiska studentkår (HAS) 
E-post: has@stud.slu.se 
http://www.slu.se/institutioner/hippologutbildning/utbildning/studentliv-namn/has-hippologernas-akademiska-
studentkar/  
 
Ultuna studentkår (ULS), Duhrevägen 6, Box 7074, 750 07 Uppsala 
(husdjursprogrammen, etologi och djurskydd, sport- och sällskapsdjur) 
Tel: 018-67 30 50 
E-post: uls_info@stud.slu.se, uls_djur@stud.slu.se 
http://www.ultunastudentkar.se/  
 
Veterinärmedicinska föreningen (VMF), Ulls väg 6, 756 51 Uppsala 
(veterinär, djursjukskötare) 
E-post: info@vmf.se 
http://vmf.slu.se 

Personskadeförsäkring för studenter 

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna är från den 1 juli 2000 försäkrade under undervisningstid 
och under direkt färd mellan bostaden och utbildningsplatsen. Försäkringen täcker personskador genom 
olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, 
sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om din skada blir bestående (vid 
medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt. 
Skadeanmälan skall göras på särskild blankett som tillhandahålls av utbildningsavdelningen, som också intygar 
att den som skadats är inskriven som studerande vid SLU och att skadan inträffat under undervisningstid eller 
under direkt färd mellan bostaden och utbildningsplatsen. 
http://www.gratisstudentförsäkring.se/ 
 
Kontakt: 
Tel: 018-67 28 00, telefontid: måndag- onsdag samt fredag 10.00–12.00, torsdag 13.00–15.00. 
E-post: studievagledning@slu.se 
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/forsakringar 
 
Försäkringar vid extern praktik 
Vid praktik/auskultation som är kopplad till en kurs på programmet är alla studenter olycksfallsförsäkrade via 
SLUs studentförsäkring oavsett om praktiken är obligatorisk eller frivillig. Kursledaren måste dock ha godkänt 
denna praktik/auskultation och studenten ska meddela när och var den äger rum (aktiviteten måste ske innan 
kursen avslutas med godkänt resultat).  

https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/vagledning-pa-slu/
mailto:has@stud.slu.se
http://www.slu.se/institutioner/hippologutbildning/utbildning/studentliv-namn/has-hippologernas-akademiska-studentkar/
http://www.slu.se/institutioner/hippologutbildning/utbildning/studentliv-namn/has-hippologernas-akademiska-studentkar/
mailto:uls_info@stud.slu.se
mailto:uls_djur@stud.slu.se
http://www.ultunastudentkar.se/
mailto:info@vmf.se
http://vmf.slu.se/
http://www.gratisstudentf%C3%B6rs%C3%A4kring.se/
mailto:studievagledning@slu.se
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/forsakringar
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För ansvarsförsäkring (om en student skulle orsaka skada på person, sak eller förmögenhet) gäller följande: 
Obligatorisk praktik/auskultation (ger poäng på kursen) – beroende på var praktiken utförs kommer SLU eller 
Kammarkollegiet att ersätta eventuell skada som en student orsakat. 
Frivillig praktik/auskultation - SLU hanterar inte någon del av ett eventuellt ansvarsärende. Studenten eller 
praktikplatsen/kliniken måste då ha en egen försäkring. 

Studenthälsovård 

På SLU vill vi att våra studenter ska må bra. Därför har du alltid tillgång till någon form av studenthälso-
mottagning, oavsett vilken studieort du finns på. 
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/forsakringar/ 

Vaccinationer 

Den som följt de vaccinationsprogram som normalt erbjuds barn i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp och 
behöver inte göra någon ytterligare vaccinering före påbörjandet av sina studier. Enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd om profylax mot difteri och stelkramp gäller att en person efter att ha fått fyra vaccindoser 
revaccineras vart 20:e år. 
Med tanke på att området kring Uppsala finns inom de riskområden Smittskyddsinstitutet (numera Folkhälso-
myndigheten) angav 2012 kan vaccination mot TBE rekommenderas för veterinärstudenter, speciellt inför arbete 
inom kursen Ambulatorisk klinik. 

Smittspridning 

Allmänna anvisningar rörande förhindrande av smittspridning: 
De studerande förväntas följa givna instruktioner och iaktta goda hygieniska rutiner vid allt praktiskt arbete med 
biologiskt material, t.ex. vid dissektioner, laborationer och övningar med levande djur. Vissa studerande kommer 
vid vissa typer av undervisning eller under klinikvistelse ofta i nära kontakt med infekterat djur eller material, 
från vilket smittämne kan överföras till människa. Med hänsyn till detta är det av största vikt att alla studenter 
iakttar stor försiktighet för att inte bli infekterade. Under klinikvistelse tillkommer risken för överföring av 
smittämne från djur till djur. Bristande aktsamhet från de studerandes sida kan orsaka avsevärda förluster. Varje 
sjukdomsfall, där smittsam sjukdom kan misstänkas, ska behandlas som om sådan sjukdom föreligger. 
För att förhindra smittspridning är du skyldig att informera dig om och iaktta de speciella föreskrifter och 
ordningsregler m.m. som gäller vid den aktuella kliniken eller i den aktuella undervisningslokalen. För 
lantbrukets djur gäller att regler för olika smittskydds- och kontrollprogram måste följas. 
Om du utanför SLU kunnat komma i kontakt med en sjukdom, som lyder under epizootilagen (se 
Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 1999:102), ska du innan du återvänder till SLU anmäla detta till den 
institution, där du ska påbörja eller fortsätta dina studier. 

Vid graviditet 

För dig som är gravid gäller särskilda regler och aspekter att beakta vid arbete med djur, smittämnen, kemikalier, 
strålning m.m. Kontakta studievägledningen för mer information. 

Studiesociala rådet (STRÅ) 

Den studiesociala miljön är viktig för att SLU:s studenter ska trivas och må bra under utbildningstiden. Exempel 
på studiesociala frågor är studenthälsa, arbets-/studiemiljö, campusmiljö, likabehandling, mångfald, försäkringar, 
bostäder och studiemedel. 

https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/forsakringar/
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/forsakringar/
http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080001196/2006-010.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080001196/2006-010.pdf
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Studiesociala rådet (STRÅ) är ett SLU-övergripande organ som jobbar med studiesociala frågor. STRÅ:s 
verksamhet är inriktad mot studenterna på utbildningar på grund- och avancerad nivå. På varje studieort finns en 
studiesocial grupp eller motsvarande, som jobbar med studiesociala frågor på lokal nivå. 

Likabehandling av studenter 

”SLU ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Alla studenter ska ha 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid SLU [...]” Ur SLU:s Handlingsplan för likabehandling av 
studenter. 
 
Diskrimineringslagen 
Om du söker till utbildning eller är antagen som student på grund- eller avancerad nivå vid SLU, omfattas du av 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). 
Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett: 

• kön 
• könsöverskridande identitet eller uttryck 
• etnisk tillhörighet 
• religion eller annan trosuppfattning 
• funktionshinder 
• sexuell läggning 
• ålder 

 
Likabehandling vid SLU 
Varje år ska SLU utarbeta en plan över sina åtgärder för att främja likabehandling av studenter. Likabehand-
lingsplanen ingår från och med 2011 i SLU:s lika villkorsplan som gäller både studenter och anställda. Hand-
lingsplanen syftar bland annat till att öka medvetenheten om diskrimineringslagen bland studenter och personal 
och den innehåller ett antal åtgärder som syftar till att förebygga förekomsten av diskriminering vid SLU. 
Om det framkommer att en student eller sökande blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier enligt 
Diskrimineringslagen ska SLU utreda och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra fortsatta trakasserier. 
Om du anser att SLU inte gjort tillräckligt för att åtgärda trakasserierna kan du få hjälp från Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) att föra saken vidare. 
 
Kontakt: 
Om du har råkat ut för trakasserier eller diskriminering och vill ha information om handläggningsrutiner eller 
allmänna likabehandlingsfrågor har du möjlighet att få stöd och råd. 
Tel: 018-67 28 00, telefontid: måndag- onsdag samt fredag 10.00–12.00, torsdag 13.00–15.00. 
E-post: studievagledning@slu.se 
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/likabehandling/ 

Funktionsnedsättning 

Om du har en funktionsnedsättning och planerar att läsa vid SLU kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd 
under studierna. SLU ska erbjuda alla studenter möjlighet att studera på lika villkor i en bra studiemiljö.  
Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar. Hit räknas dyslexi, rörelse-
hinder, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar som påverkar studierna. 
För att kunna få stöd behöver du ansöka om det. Det pedagogiska stödet är individuellt anpassat och utformas i 
samråd med dig som student. 
För att du ska få rätt stöd redan i början av dina studier är det viktigt att du i god tid kontaktar SLU:s samordnare 
för studenter med funktionsnedsättningar. Ta kontakt redan när du skickat in din ansökan till ett av våra program 

https://internt.slu.se/utbildning-forskning-foma/utbildning/grund--och-avancerad-utbildning/utbildningens-ramar/utbildningsorgan/studiesociala-radet/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm
http://www.do.se/
http://www.do.se/
mailto:studievagledning@slu.se
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/likabehandling/
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eller om du sökt en fristående kurs! Tillsammans kan vi diskutera vilket stöd som kan komma att bli aktuellt för 
dig. 
 
Samordnare för studenter med funktionsnedsättningar är: 
Ylva Eklind, utbildningsavdelningen 
Tel: 018 - 67 12 65 
E-post: funka@slu.se 
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funktionshinder/ 

Regelsamlingen 

Det finns regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU. Det övergripande syftet 
med dessa regler är att de ska tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som studenter och lärare har inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU. 
https://student.slu.se/globalassets/sw/regler/tentamensregler.pdf 

Tentamensregler 

SLU har specifika regler för vad som gäller vid tentamen. Till exempel är alla tentamensskrivningar vid SLU 
anonyma, och det är därför viktigt att studenten noterar sin kod och ser till att samtliga blad som lämnas in är 
markerade med rätt kod. 
Tentamensregler (pdf) 

Anmälan till nästa kurs 

För höstterminens kurser är sista anmälningsdag den 15 april, för vårterminens kurser den 15 oktober och för 
sommarkurser den 15 mars. Du har också möjlighet att anmäla dig till fristående kurs, d.v.s. kurs som inte ingår i 
ditt program. Antagning kan dock inte ske till mer än 45 hp per termin. Anmälan görs via 
http://www.antagning.se. Mer information finns på studentwebben, om du loggar in på ”Mina studier”. 
Sena anmälningar till kurser är möjliga i de flesta fall, men platser på kursen fördelas i första hand till de 
studenter som anmält sig i tid. 

Avanmälan/avbrott på kurs 
Tidigt avbrott på kurs kan göras inom tre veckor efter kursstart. Du anmäler själv tidigt avbrott via ”Mina 
studier” på studentwebben. Vid tidigt avbrott på kurs kan du söka till kursen igen vid något senare tillfälle. Kom 
också ihåg att meddela kursledningen att du avbryter kursen. 
Om du vill avbryta en kurs senare än tre veckor efter kursstart kallas det sent avbrott på kurs. Du måste meddela 
sent avbrott på en kurs till kursansvarig institution. Vid sent avbrott kan du inte söka kursen igen. Om du ändå 
söker kursen kommer du få ett meddelande om att du ska kontakta kursansvarig institution för information om 
omregistrering och omtentamen. 

Studieuppehåll och återupptagande av studier 

Anmälan om studieuppehåll görs till utbildningsavdelningen. 
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/studieuppehall/ 
 
Återupptagande av studierna efter studieuppehåll görs vanligen genom att anmäla sig till kurser, senast den 15 
april respektive 15 oktober inför kommande termin. Anmälan om återupptagande av studier på klinikrotationen 
(veterinärprogrammet) görs till antagning@slu.se. 
Om du vill återkomma till en kurs som du redan är registrerad på, behöver du kontakta den kursansvariga 
institutionen för information om omregistrering och omtentamen. 

mailto:funka@slu.se
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funktionshinder/
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funktionshinder/
https://student.slu.se/globalassets/sw/regler/tentamensregler.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/GUR%20och%20UN/tentamensregler.pdf
http://www.antagning.se/
https://student.slu.se/sv/
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/studieuppehall/
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/studieuppehall/
mailto:antagning@slu.se
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Möjlighet att återuppta studierna garanteras, oavsett tillgången på platser, om uppehållet gjorts p.g.a. sådana 
särskilda skäl som angivits i Punkt 6.12 i Regelsamlingen, och anmälan till kurs gjorts i tid. 
Om inte särskilda skäl föreligger, medges endast möjlighet att återuppta studierna om ledig plats finns på den 
aktuella kursen. 
 
Särskild urvalsordning för djursjukskötare, hippolog och veterinär 
Rektor har beslutat om särskild urvalsordning vid återkomst i studier efter studieuppehåll för 
veterinärprogrammet samt kandidatprogrammen djursjukskötare och hippolog (dnr SLU ua 2015.1.1.1-800). 
Platser på en kurs utnyttjas enligt följande prioriteringsordning: 

1. Studenter som har haft studieuppehåll med garanterad plats vid återinträde och som i tid anmält sig, 
alternativt begärt omregistrering till kursen efter uppehållet. 

2. Studenter som följer den bundna studieordningen och har deltagit i föregående kurs enligt ramschema 
för programmet och som i tid anmält sig till kursen. 

3. Studenter som har haft studieuppehåll utan garanterad plats vid återinträde och som i tid anmält sig, 
alternativt begärt omregistrering till kursen efter uppehållet. 

4. Studenter som haft oanmält studieuppehåll och som i tid anmält sig, alternativt begärt omregistrering till 
kursen efter uppehållet. 

5. Sena anmälningar till kursen hanteras som vanligt efter alla i tid inkomna anmälningar, och i den 
ordning de inkommer. 

 
Om det finns fler sökande i urvalsgrupp 2 än det finns platser, ska i första hand kursgivande institution ges 
möjlighet att utöka antalet platser, i andra hand fördelas platserna genom lottning. 
Platser inom urvalsgrupperna 3-4 fördelas alltid med hjälp av lottning. 

Klinikvistelse/verksamhetsförlagd utbildning/praktik 

Klinikvistelse eller verksamhetsförlagd utbildning utgör för de flesta studerande första tillfället att omsätta teori i 
praktik. Verksamheten bör ses som ett samarbete mellan lärare/handledare och studerande, där dock 
läraren/handledaren är ansvarig och alltid måste respekteras som beslutande. 
För att studietiden vid klinik/VFU-plats/praktikplats ska förlöpa så smidigt som möjligt måste följande allmänna 
regler följas: 

• ta reda på och följ de särskilda regler och anvisningar, som lämnas vid varje klinik/praktikplats 
• smittskydds-, djurskydds- och arbetarskyddsaspekter måste alltid beaktas 
• bidra till att en god ordning upprätthålls 
• passa angivna tider 

 
För klinikvistelse gäller även följande regler: 

• följ respektive lärares/handledares anvisningar beträffande undersökning, journalföring och redovisning 
av tilldelade patienter/sjukdomsfall 

• lämna inte utan lärares/handledares medgivande ut uppgifter om patienter, sekretess måste iakttas i alla 
ärenden rörande djurs behandling 

• lämna inte utan lärares/handledares tillstånd råd och anvisningar till djurägare 
• fullgör eventuell jourtjänstgöring (kvälls- och helgtid) enligt för varje klinik uppgjord plan 

Arbete inom djurens hälso- och sjukvård 

Som veterinär- eller djursjukskötarstudent kan du under vissa förutsättningar arbeta inom djurens hälso- och 
sjukvård redan innan du tagit examen och fått din legitimation.  

https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/
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Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: 
Djursjukskötarstudenter 
Veterinärstudenter 
 
Arbetsmiljöverket har beslutat om regler för arbete med djur: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/. 

Studiebesök/resor 

Allmänt gäller att resor inom studieorten och dess närområde betalas av studenten. Med närområde menas 
platser som kan nås med lokaltrafik inom rimlig tid. 
Följande gäller för studieresa som ingår i kurs som enligt utbildningsplan är obligatorisk för examen. För 
studieresa utanför studieorten ska kursansvarig institution bidra med minst 50 procent av studentens kostnader 
för resor och logi. Övriga levnadskostnader betalar studenten normalt själv för. Om institutionen inte kan betala 
minst 50 procent av studentens kostnader för resor och logi ska man tillhandahålla ett kostnadsfritt alternativ till 
studieresan. Att kursen medför kostnader för studieresa ska framgå i kursinformation som ska hållas tillgänglig 
via kurshemsida senast fyra (4) veckor före kursstart. 
Följande gäller för studieresa som ingår i kurs som inte är obligatorisk för examen. I de fall kursen förväntas 
medföra mer omfattande kostnader för studenten (vid till exempel internationella studieresor) ska detta framgå i 
kursplanen. I de fall en kurs förväntas medföra mindre omfattande kostnader för studenten (vid till exempel 
nationella studieresor) ska detta framgå i kursinformation som ska hållas tillgänglig via kurshemsida senast fyra 
(4) veckor före kursstart. 
Se också avsnitt 5. Avgifter och kostnader i Regelsamlingen. 

Stipendier 

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap utlyser varje år stipendier riktade till studenter och yrkes-
verksamma. Stipendierna utlyses en gång per år, vanligtvis i februari/mars. Stipendierna utlyses på fakultetens 
webbplats samt genom annonsering i Svensk veterinärtidning. Vilka som är behöriga att söka samt instruktioner 
för hur en ansökan ska vara utformad anges för respektive stipendium. 
http://www.slu.se/vh/stipendier 

Studier utomlands 

Utbildningsavdelningen informerar om studier utomlands på https://student.slu.se/sv/studier/studera-utomlands/. 

Användning av djur/animaliska produkter i utbildningen 

Information om användning av djur/animaliska produkter i utbildningen hittar du i policyn Användning av djur i 
utbildningen 

Tillgodoräknande 

Kurser från andra universitet och högskolor kan tillgodoräknas i examen. 
För kandidat- och masterexamen (generell examen) gäller att studier som bedrivits vid svenska universitet/ 
högskolor kan tillgodoräknas vid utfärdandet av examen. Ingen formell tillgodoräknandeansökan behöver då 
lämnas in, utan detta anmäls på examensansökan. 
Studier som ska ersätta obligatoriska programkurser eller studier som bedrivits utomlands bedöms, efter ansökan 
på särskild blankett, av programstudierektor. Detsamma gäller alla former av studier som du vill tillgodoräkna i 
en yrkesexamen. 
Blankett för tillgodoräknande av utlandsstudier i generell examen (pdf) 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/djursjukskotarstudenter.4.151a19a413f50b054f6377.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/veterinarstudenter.4.32b12c7f12940112a7c800021817.html
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-med-djur-afs-200817/
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/
http://www.slu.se/vh/stipendier
https://student.slu.se/sv/studier/studera-utomlands/
http://www.slu.se/forskning/forsoksdjur-och-djurforsok/anvandning-av-djur-i-utbildningen-vid-slu/
http://www.slu.se/forskning/forsoksdjur-och-djurforsok/anvandning-av-djur-i-utbildningen-vid-slu/
https://student.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/uadm/utbildningsavd/studieblanketter/tg-blankett_generell.pdf
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Blankett för tillgodoräknande i yrkesexamen (pdf) 
Blankett för tillgodoräknande i veterinärexamen (pdf) 
 
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av kursansvarig institution. 
Tänk på att ditt studiemedel från CSN kan påverkas av ett tillgodoräknande! Tillgodoräknade poäng räknas inte 
som studieresultat av CSN. 
Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida. 
Läs mer om ändrat antal poäng på CSN:s hemsida. 

Examensbevis 

Examensbevis utfärdas av utbildningsavdelningen vid SLU på begäran av den studerande. Till ansökan skall 
bifogas personbevis, eventuellt registerutdrag på kurser från andra svenska universitet/högskolor som ska ingå i 
examen, samt eventuellt Official transcript of records för utländska studier som du fått tillgodoräknade. 
Till grund för examensbeviset ligger de resultat som finns i Ladok. Innan du lämnar in din ansökan måste du 
därför kontrollera att samtliga godkända resultat finns inrapporterade i Ladok. 
https://student.slu.se/sv/studier/examen/ 

Forskarutbildning 

En forskarutbildning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap strävar efter att ge doktoranden 
ett vetenskapligt arbetssätt, ämneskunskaper samt träning i pedagogik och ledarskap. I forskarutbildningen ingår 
kurser och diverse andra utbildningsmoment. Trots kurser och övriga utbildningsmoment är forskarutbildningen 
mest att likna vid ett arbete i projektform där den största delen av tiden ägnas åt forskning. 
Forskarutbildningen erbjuder stor självständighet och flexibilitet, vilket kräver stort personligt ansvarstagande 
och engagemang. Inför starten av forskarutbildningen upprättar doktoranden och handledarna en individuell 
studieplan. I den individuella studieplanen preciseras doktorandens arbete och tidsplaner och finansieringskällor 
anges. 
Normalt omfattar forskarutbildningen fyra års heltidsstudier när målet är en doktorsexamen. Det är dock relativt 
vanligt att doktorander undervisar studenter eller har andra arbetsuppgifter på institutionen parallellt med 
forskarutbildningen. Detta kan medföra att forskarutbildningen tar något längre tid att slutföra. När målet är en 
licentiatexamen omfattar forskarutbildningen normalt två års heltidsstudier. 
Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna genomföra forskarutbildningen. Många doktorander 
etablerar breda nationella och internationella kontaktnät både inom och utanför universitetsvärlden under utbild-
ningen. En forskarutbildning är alltså inte bara en förberedelse för en karriär inom forskningen, utan också 
meriterande för positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor. 
http://www.slu.se/fakulteter/vh/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/ 

SLU Karriär 

SLU Karriär är en satsning som ska underlätta studenternas övergång mellan studier och yrkesliv. 
https://student.slu.se/studieservice/karriar/ 

https://student.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/uadm/utbildningsavd/studieblanketter/tg-blankett_yrkesex.pdf
https://student.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/uadm/utbildningsavd/studieblanketter/tg-blankett_yrkesex.pdf
https://student.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/vh/utbildning/ansokningsblankett_tillgodo_veterinar_programkurs.pdf
https://student.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/vh/utbildning/ansokningsblankett_tillgodo_veterinar_programkurs.pdf
http://www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/heltid-deltid
http://www.csn.se/hogskola/anmal-andringar/poang-1.2615
https://student.slu.se/sv/studier/examen/
http://www.slu.se/fakulteter/vh/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/
http://www.slu.se/fakulteter/vh/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/
https://student.slu.se/studieservice/karriar/
https://student.slu.se/studieservice/karriar/
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