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Programnämnden för utbildning inom 
veterinärmedicin och husdjur (PNVH) 

 

Utbildningsplan för husdjursvetenskap – 
masterprogram, 120 högskolepoäng 
Animal Science - Master’s programme, 120 credits 

1. Beslut 
Styrelsen för SLU beslutade 12 juni 2006 att inrätta husdjursvetenskap – 
masterprogram. Utbildningsplanen fastställdes den 5 juni 2007 av fakultets-
nämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjurs-vetenskap, därefter har 
den reviderats den 7 juni 2010 och den 13 augusti 2012. Den senaste ändringen 
gäller fr.o.m. läsåret 2012/13. 

Husdjursvetenskap - masterprogram syftar till en masterexamen med huvud-
området husdjursvetenskap på avancerad nivå och omfattar 120 högskolepoäng. 
Programmet har följande programkod: VM003 

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 
Grundläggande behörighet för att bli antagen till utbildningsprogram på avancerad 
nivå har den som har avlagt kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 
högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 

För att bli antagen till husdjursvetenskap - masterprogram krävs dessutom särskild 
behörighet enligt följande: Engelska 6 samt fördjupning omfattande 90 hp inom 
något av följande ämnen/utbildningsområden: 

• husdjursvetenskap 
• biologi med inriktning på etologi och djurskydd 
• biologi eller motsvarande inom det huvudsakliga området för 

masterutbildningen 
• hippologi 
• djuromvårdnad 
• veterinärmedicin 

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild 
behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs. 
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3. Mål 

3.1 Allmänna mål 
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 9 §) skall utbildning på avancerad nivå 
innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till 
utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på 
grundnivå, 

• ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och 
använda kunskaper, 

• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer, och 

• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora 
krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 

3.2 Särskilda mål för masterexamen 
I enlighet med bilagan till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
skall studenten uppfylla följande mål för masterexamen: 

Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall studenten 

• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, 
inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade 
kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete, och 

• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

 
Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten 

• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att 
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och 
situationer även med begränsad information, 

• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och 
formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom 
bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 

• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och 
den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med 
olika grupper, och 

• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet.  
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 

• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 
samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 
utvecklingsarbete, 

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används, och 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 
ansvar för sin kunskapsutveckling. 

3.3 Preciserade mål för husdjursvetenskap – masterprogram 
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för 
husdjursvetenskap - masterprogram: 

Kunskaper och förståelse 
För masterexamen skall studenten 

• visa kunskap och förståelse i husdjursvetenskap, inbegripet såväl brett 
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa 
delar av området och visa fördjupad kunskap i metoder som används i 
husdjursvetenskap samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete, och 

• visa kunskap och förståelse vad gäller husdjurens betydelse i samhället och 
för miljön, i Sverige och i världen. 

Färdigheter och förmåga 
För masterexamen skall studenten 

• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskaper i 
grundläggande och husdjursvetenskapliga ämnen, 

• visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer inom husdjursvetenskap, även med 
begränsad information, 

• visa förmåga att självständigt identifiera och finna lösningar på komplexa 
problem i husdjursvetenskap genom att välja lämpliga metoder och 
modeller, utföra undersökningar, förklara och värdera resultaten och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, 

• visa förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar och utvärdera det egna arbetet, 

• visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka 
vetenskaplig engelskspråkig litteratur i husdjursvetenskap, och 

• visa förmåga att tala och skriva om husdjursvetenskap och dess 
tillämpningar på engelska, anpassat för olika målgrupper.  
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten 

• visa god förmåga att inom det husdjursvetenskapliga området göra 
bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga, miljömässiga 
och etiska aspekter, 

• visa insikt om husdjursvetenskapens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för hur den används, 

• kunna beskriva sin egen ståndpunkt och föra en dialog kring denna i 
husdjursvetenskapliga frågor, och 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 
ansvar för sin kunskapsutveckling. 

4. Möjlighet till fortsatta studier 
Den student som har fullgjort utbildningen på husdjursvetenskap - masterprogram 
med avlagd masterexamen uppfyller kraven på särskild behörighet för att antas till 
fortsatta studier på forskarnivå vid SLU. 

Vilka forskarutbildningsämnen som är möjliga att antas till framgår av bilaga 1, 
som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid 
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. 

5. Innehåll och uppläggning 

5.1 Kurser 
De kurser som ingår i husdjursvetenskap – masterprogram fastställs av nämnden 
för utbildning på grund- och avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin 
och husdjursvetenskap och presenteras i bilaga 2 till utbildningsplanen. Kursernas 
mål och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs. 

5.2 Uppläggning 
Programmet vilar på vetenskaplig grund och SLUs forskning nyttjas i mycket hög 
grad i undervisningen, samtidigt som programmet har näringslivsanknytning. 
Studierna bedrivs i huvudsak på engelska. Det rikliga kursutbudet och 
examensarbetet ger studenten möjlighet att skapa en egen profil på sin 
masterexamen genom att kombinera eller fördjupa sig inom områden såsom 
lantbrukets djur, sport- och sällskapsdjur, djurhälsa biomedicin, etologi, djurskydd, 
djurmiljö, skötsel, utfodring eller avel. 

Självständigt arbete 
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete), där studenten 
får tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell 
frågeställning inom husdjursvetenskap.  
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6. Examination 
I varje kurs ingår ett eller flera prov. Studenterna får betyg enligt den fyrgradiga 
skalan (5-4-3-U)1, eller efter den tvågradiga skalan (G-U). Betyget godkänd 
förutsätter att den studerande blivit godkänd på samtliga i kursen ingående prov 
och uppfyller kraven på deltagande i obligatoriska kursmoment. 

Betyg bestäms av examinator utsedd av SLU. Betygsbeslut kan inte överklagas. 
Närmare anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad examination. 

7. Examen 

7.1 Examen som utbildningen syftar till 
Masterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap enligt utbildningsplan för 
husdjursvetenskap - masterprogram uppnås efter fullgjorda kursfordringar 
(godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav: 

• minst 30 högskolepoäng kurser inom husdjursvetenskap (avancerad D) 
• minst 30 högskolepoäng självständigt arbete (examensarbete/avancerad E) 

inom husdjursvetenskap 
• maximalt 15 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på grundnivå 

Kursfordringarna ska samtidigt uppfylla följande krav: 
• minst 60 högskolepoäng programkurser enligt bilaga 2 
• självständigt arbete inom husdjursvetenskap enligt bilaga 2 

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 
högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examens-
bevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet 
husdjursvetenskap (Degree of Master of Science in Animal Science, 120 credits). 

Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt 
utbildningsplan för Husdjursvetenskap - masterprogrammet. Preciserade kurskrav 
framgår av bilaga 2, som fastställs av nämnden för utbildning på grund- och 
avancerad nivå vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. 

7.2 Övriga examina som utbildningen möjliggör 
De kurser som ingår i husdjursvetenskap - masterprogram möjliggör även följande 
examina under förutsättning att SLU:s krav för generella examina är uppfyllda: 

• Magisterexamen med huvudområdet husdjursvetenskap (utan 
programkoppling) 

• Magisterexamen med huvudområdet biologi (utan programkoppling) 
• Magisterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap (utan 

programkoppling) 
• Masterexamen med huvudområdet biologi (utan programkoppling) 

1 Enligt rektorsbeslut 17 december 2007 (Dnr SLU ua 30-4022/07) 
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• Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap (utan 
programkoppling) 

8. Övrigt 

8.1 Tillgodoräknanden 
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan 
tillgodoräknas i masterexamen. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig 
skillnad mellan utbildningarna. Prövning om tillgodoräknade sker i det enskilda 
fallet. Efter prövning kan även motsvarande kunskaper och färdigheter som har 
förvärvats i yrkesverksamhet tillgodoräknas. 

8.2 Övergångsbestämmelser 
Studenter antagna till husdjursvetenskap – masterprogram vid SLU före den 1 juli 
2007 kan erhålla masterexamen enligt denna utbildningsplan om kraven enligt 
punkt 7. Examen är uppfyllda. 
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Bilaga 1 till Utbildningsplan för husdjursvetenskap – 
masterprogram 
Denna bilaga är fastställd av Programnämnden för utbildning inom 
veterinärmedicin och husdjur den 28 augusti 2015, att gälla fr.o.m. läsåret 
2015/2016. 

Möjlighet till fortsatta studier 
Den student som har fullgjort utbildningen på husdjursvetenskap - masterprogram 
med avlagd masterexamen uppfyller grundläggande behörighet för antagning till 
utbildning på forskarnivå. Vilka särskilda behörigheter som krävs för varje 
forskarutbildningsämne anges i den allmänna studieplanen för ämnet. Följande 
forskarutbildningsämnen finns vid fakulteten för veterinärmedicin och 
husdjursvetenskap: 

• Biologi 
• Biomedicinsk vetenskap 
• Bioinformatik 
• Djuromvårdnadsvetenskap 
• Husdjursvetenskap 
• Teknologi 
• Veterinärmedicinsk vetenskap 
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Bilaga 2 till Utbildningsplan för husdjursvetenskap – 
masterprogram 
Denna bilaga är fastställd av Programnämnden för utbildning inom 
veterinärmedicin och husdjur den 20 januari 2016, att gälla för läsåret 2016/2017. 

Examenskrav för programmet 
För att det av examensbeviset ska framgå att utbildningen genomförts enligt 
utbildningsplanen för Husdjursvetenskap – masterprogram ska följande krav 
uppfyllas: 

• godkända programkurser omfattande 60 hp 
• godkänt självständigt arbete (examensarbete) i husdjursvetenskap, om 

minst 30 hp 

Kurser som ges i husdjursvetenskap - masterprogram läsåret 
2016/2017 
Kurser på en tredjedels fart: 
LB0046 Husdjursproduktion – får, get, ren, 5 hp 
HV0087 Hund och katt - nutrition, 5 hp 
HV0088 Husdjursproduktion - fjäderfä, 5 hp 
 
Kurser på två tredjedels fart: 
HV0060 Husdjursproduktion - gris, 10 hp 
 
Helfartskurser 
HV0105 Hästens biologi och användning, 15 hp 
HV0061 Husdjursproduktion - nötkreatur, 15 hp 
HV0125 Husdjursvetenskap - vetenskapligt perspektiv, 15 hp 
HV0115 Näringsfysiologi, 15 hp 
HV0124 Djurvälfärd, djurskydd och etologi, 15 hp 
HV0122 Genomanalys, 15 hp 
HV0116 Produktionsbiologi, 15 hp 
HV0126 Djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion, 15 hp 
BI1255 Bioinformatik, 15 hp 
HV0117 Fodervetenskap och vallfoderproduktion, 15 hp 
HV0114 Husdjursgenetik – hälsa, beteende och välfärd, 15 hp 
HV0127 Utformning av avelsprogram, 15 hp 
HV0118 Forskningsträning och projekt, 15 hp 
EX0xxx Examensarbete i husdjursvetenskap, 30 hp (ett antal kurskoder, se separat 
information på programhemsidan) 
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