2. Läsår och kursutbud
2.1 Läsåret
Ett läsår är indelat i höst-, vår- och sommartermin. Läsåret sträcker sig fr.o.m. startdag för hösttermin
t.o.m. vardag före startdag för påföljande hösttermin.
Rektor har beslutat att följande gäller för terminstider vid SLU:
•

hösttermin påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågår i 20
veckor

•

vårtermin påbörjas den måndag som infaller närmast efter höstterminens slut och pågår i 20
veckor

•

sommartermin påbörjas den måndag som infaller närmast efter vårterminens slut och pågår till
nästa hösttermin börjar

•

vid SLU indelas höst- respektive vårtermin i två perioder om 15 hp vardera.

Terminstider inklusive periodgränser (15 hp) ska anges på SLU:s hemsida med minst ett läsårs
framförhållning. Även undervisningsfria dagar och datum för generella omtentamenstillfällen ska
anges på hemsidan.
2.2 Kursutbud
Kursutbud fastställs av respektive fakultet. Beslut om kurstillfälle fattas av den fakultet där kursansvarig institution finns.
Information om vilka kurser som startar ett kommande läsår ska finnas tillgänglig via SLU:s hemsida
senast vårterminens första dag, läsåret före.
2.3 Inställande av kurs
Inställande av kurs som ingår i fastställt kursutbud kan endast ske i undantagsfall och om det finns
särskilda skäl. Det är viktigt för studenterna att kursutbudet är förutsägbart. Därför gäller restriktivitet
i fråga om inställande av kurser. När antagningsbesked har meddelats studenterna kan i normalfallet
kurs inte ställas in (se Undantag).
Programkurs
Kurs som utgör obligatorisk kurs i SLU:s utbildningsprogram kan inte ställas in om det finns programstudenter som ska läsa kursen enligt ordinarie studietakt. Kursansvarig institution måste ha
beredskap att genomföra kursen även om examinator eller annan lärare säger upp sig, blir sjukskriven
eller motsvarande.
Kurs som ingår i SLU:s utbildningsprogram, men inte är obligatorisk, kan ställas in om det finns
särskilda skäl och alternativ kurs kan erbjudas. Särskilda skäl för inställande av sådan kurs gäller om
förväntat antal studenter uppgår till tio eller färre. Den alternativa kursen måste i huvudsak motsvara
den sökta kursen vad gäller förkunskapskrav samt ska bidra till uppfyllandet av examenskraven på
motsvarande sätt. Eftersom fakulteten beslutar om inställande måste den även lösa frågan om
alternativ kurs. Fakulteten måste också beakta vad utbildningsplanen anger om valbara inriktningar.
Därför får inte en valbar kurs ställas in som medför att en inriktning enligt utbildningsplanen blir
omöjlig.
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Fristående kurs
Kurs som enbart erbjuds som fristående kurs, kan ställas in om det finns särskilda skäl, även om ingen
alternativ kurs kan erbjudas. Särskilda skäl för inställande av sådan kurs gäller om förväntat antal
studenter uppgår till 15 eller färre.
Tidsfrist
Rektor beslutar om ett sista datum för ändringar i kursutbudet inför antagningen för varje termin.
Inställda kurser ska beslutas senast den 1 juni inför en hösttermin och senast den 15 november inför
en vårtermin.
Kursansvarig institutions begäran om att ställa in kurs lämnas till berörd fakultet för beslut. Beslut om
inställande av kurs fattas normalt av samma organ som fastställt kursutbudet. Beslutet ska skyndsamt
meddelas de studenter som sökt kursen samt avdelningen för student- och utbildningsservice (SUS).
Undantag
SLU kan undantagsvis ställa in en kurs även efter att antagningsbesked har meddelats studenterna, om
något av följande krav är uppfyllt:
•

Ingen av de antagna studenterna tar sin kursplats i anspråk.

•

Förbehåll om eventuellt inställande framgår av antagningsbeskedet. Sådant förbehåll ska
beslutas av berörd fakultet senast i samband med beslut om eventuella inställda kurser enligt
ovan.

2.4 Klagomål
Det är till ansvarig fakultet som studenten i första hand ska vända sig med klagomål på kursutbudet.
Se även avsnitt 11. Studentinflytande och 12. Disciplinära åtgärder.
2.5 Ytterligare SLU-dokument
•

Aktuella terminstider
http://www.slu.se/sv/utbildning/anmalan-antagning/terminstider/

•

Kursutbud (kursdatabasen SLUkurs)
http://www.slu.se/sv/utbildning/kurser/

•

Övergripande riktlinjer för administration av utbildning vid SLU
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/riktlinjer-overgriputbildningsadministration.pdf
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