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9. Utbildningsprogram och examina 
 
9.1 Anmälan och antagning till program 
Anmälan till utbildningsprogram görs via webbplats som tillhandahålls av VHS 
(https://www.antagning.se eller motsvarande). Information om anmälan och antagning till 
utbildningsprogram ska finnas på SLU:s hemsida. 
 
Styrelsen för SLU har fastställt Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet. 
 
9.2 Utbildningsplan 
För alla utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan (HF 6 kap. 16 §). För att ändra en 
utbildningsplan krävs att ansvarig fakultet beslutar om ändring/ny utbildningsplan.  
 
Rektor har fastställt Riktlinjer samt anvisningar för utbildningsplaner vid SLU. SLU:s 
utbildningsplaner ska finnas i kursdatabasen SLUkurs (motsvarande) (kommande länk). 
 
9.3 Förändrat programutbud 
Eventuella ändringar i annonserat programutbud måste göras innan antagning sker till kommande 
termin. För närvarande gäller att inställda utbildningsprogram ska beslutas senast: 

• den 1 mars för program på avancerad nivå som ges på engelska och startar en hösttermin, 

• den 1 juni för övriga utbildningsprogram som startar en hösttermin, och  

• den 15 november för övriga utbildningsprogram som startar en vårtermin.  

 
9.4 Förändrat kursutbud inom program 
Kursutbudet på ett utbildningsprogram revideras över tiden, men ansvarig fakultet ansvarar för 
studenternas möjlighet att avsluta utbildningen enligt målen för den utbildningsplan de antagits till. 
 
Vid avveckling av ett utbildningsprogram gäller fakultetens ansvar för normal studietakt. Fakulteten 
måste dock beakta studenter med studieuppehåll med platsgaranti samt studenter med funktions-
nedsättning som har rätt till anpassad studieform.  
 
9.5 Studieuppehåll 
 
Med platsgaranti 
Om det finns särskilda skäl kan studieuppehåll från programstudier beviljas med garanterad rätt att 
fortsätta studierna efter uppehållet (HF 7 kap. 33 §). Särskilda skäl avser här sociala, medicinska eller 
andra särskilda omständligheter som till exempel vård av barn, grundutbildning inom totalförsvaret, 
studentfackligt uppdrag (enligt HSV:s författningssamling). Ett sådant studieuppehåll kan medges för 
högst ett år i taget. Ansökan görs till programansvarig fakultet, blankett finns på SLU:s hemsida. 
 
Utan platsgaranti 
Student kan också begära studieuppehåll utan särskilda skäl och utan platsgaranti. Sådant studie-
uppehåll ger inte garanterad rätt att fortsätta studierna enligt ramschemat efter uppehållet. Anmälan 
görs till avdelningen för student- och utbildningsservice (SUS), blankett finns på SLU:s hemsida. 
 
Utbytesstudier 
Utbytesstudier inom SLU:s samarbeten räknas som programstudier och omfattas därför inte av 
reglerna för studieuppehåll. 
 

https://www.antagning.se/
http://www.slu.se/sv/utbildning/anmalan-antagning/
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-beslut/antagningsordning_GU_fr20110801.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-beslut/antagningsordning_GU_fr20110801.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/riktlinjer-utbildningsplaner.pdf
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BHTML%7D=SFST_LST&%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFST_ERR&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1993%3A100&RUB=&ORG=&%24%7BFORD%7D=FIND
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/sus-docs/SUS_blanketter/SLU_studieuppehall_studieavbrott_blankett.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/sus-docs/SUS_blanketter/SLU_studieuppehall_studieavbrott_blankett.pdf
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9.6 Examen 
De examina som SLU har rätt att utfärda anges i bilaga till Förordning för Sveriges lantbruks-
universitet. 
 
Enligt förordningen gäller särskilda mål och krav för respektive generell examen. Rektor har fastställt 
Riktlinjer för examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU, som preciserar de krav och 
examensbenämningar som gäller vid SLU. Se även avsnitt 9.11 Programkoppling. 
 
Enligt förordningen gäller särskilda mål och krav för respektive yrkesexamen. Preciserade krav för 
respektive yrkesexamen fastställs av ansvarig fakultet och framgår av utbildningsplanen för 
motsvarande utbildningsprogram. 
 
9.7 Examens- och kursbevis  
Student som uppfyller fordringarna för examen ska på begäran få examensbevis (HF 6 kap. 9 §). 
Student som godkänts på en kurs ska på begäran få kursbevis (HF 6 kap. 20 §). Information och 
ansökningsblankett för examensbevis ska finnas på SLU:s hemsida. Samma ansökningsblankett kan 
användas för kursbevis. 
 
Tips: 
Studiemeritförteckning kan studenten själv skriva ut via Studentportalen. 
 
9.8 Nya eller äldre föreskrifter? 
Student som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre före-
skrifterna, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre föreskrifterna, dock 
längst till och med utgången av juni 2015 (FSLU 2006:1405). Se även Riktlinjer för examina på 
grundnivå och avancerad nivå vid SLU samt avsnitt 6.14 Övergångsregler. 
 
Vid SLU gäller att antagning till utbildningsprogram betraktas som påbörjad utbildning; om studenten 
senare väljer att byta till ett annat program, har han/hon rätt att avlägga examen enligt de äldre före-
skrifterna för detta utbildningsprogram. För den som saknar programantagning vid SLU, betraktas 
utbildningen som påbörjad från och med den första kursregistreringen vid SLU eller annat lärosäte. 
 
9.9 Tillgodoräknande  
Utbildning vid andra universitet och högskolor kan tillgodoräknas i examen, liksom kunskaper och 
färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet (HF 6 kap. 6-8 §§). 
 
Yrkesexamen 
Kurser som inte är programkurser måste tillgodoräknas för att kunna ingå i en yrkesexamen. Det 
gäller både kurser lästa vid andra universitet/högskolor inklusive utlandsstudier och kurser lästa vid 
SLU, som inte är programkurser. Ansökan om tillgodoräknande i yrkesexamen görs till programan-
svarig fakultet. Blankett för tillgodoräknande av studier för yrkesexamen ska finnas på SLU:s 
hemsida. 
 
Generell examen 
Kurser som lästs vid andra svenska lärosäten tillgodoräknas vid utfärdandet av examen. Studenten 
behöver inte lämna in någon formell tillgodoräknandeansökan. Studier som bedrivits utomlands ska 
dock tillgodoräknas av programansvarig fakultet (motsvarande). Blankett för tillgodoräknande av 
utlandsstudier för generell examen ska finnas på SLU:s hemsida. 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1993221-for-Sver_sfs-1993-221/?bet=1993:221
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1993221-for-Sver_sfs-1993-221/?bet=1993:221
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/Examensforeskrifter.pdf
http://www.slu.se/sv/for-dig-som/for-dig-som-ar-slu-student/examen/
https://cas.slu.se/login?service=http%3A%2F%2Fstudent%2Eslu%2Ese%2Findex%5Fcas%2Ecfm
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/Examensforeskrifter.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/Examensforeskrifter.pdf
http://www.slu.se/sv/for-dig-som/for-dig-som-ar-slu-student/examen/
http://www.slu.se/sv/for-dig-som/for-dig-som-ar-slu-student/examen/
http://www.slu.se/sv/for-dig-som/for-dig-som-ar-slu-student/examen/
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9.10 Kurser i examen 
Endast kurser som i sin helhet är avslutade (godkända) kan ingå i en examen. Om det finns betydande 
överlappningar i innehållet mellan olika kurser, kan de inte ingå samtidigt i en examen. Betydande 
överlappning mellan kurser vid SLU ska om möjligt framgå av respektive kursplaner. 
 
Vissa kurser vid SLU är klassificerade i två ämnen, vilket innebär att kursen kan inräknas i examens-
fordringarna för två olika huvudområden i förekommande fall. Självständigt arbete (examensarbete) 
kan bara klassificeras i ett ämne, där är dubbelklassning aldrig möjlig. 
 
9.11 Programkoppling 
En generell examen med angivet huvudområde kan knytas till utbildningsplan för visst utbildnings-
program enligt krav som fastställs av ansvarig fakultet. Av examensbeviset ska framgå att examen 
uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för angivet utbildningsprogram. Preciserade kurskrav 
ska framgå av programmets studieplan, som fastställs av ansvarig fakultet och presenteras i bilaga till 
respektive utbildningsplan. 
 
Kravet för examen är att fordringarna för den avsedda examen är uppfyllda. Det finns inte något krav 
på antagning till ett speciellt utbildningsprogram för att få examen. 
 
9.12 Klagomål 
Det är till ansvarig fakultet som studenten i första hand ska vända sig med klagomål om det gäller ett 
utbildningsprogram. Det är till avdelningen för student- och utbildningsservice (SUS) som studenten i 
första hand ska vända sig med klagomål om det gäller handläggning av examensärenden. Se även 
avsnitt 11. Studentinflytande och 12. Disciplinära åtgärder. 
 
9.13 Ytterligare SLU-dokument 
 

• Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges 
lantbruksuniversitet  
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-
beslut/antagningsordning_GU_fr20110801.pdf 

• Regelsamlingen, avsnitt 
- 2. Läsår och kursutbud 
- 6. Examination och betyg 

• Riktlinjer för examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU  
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/Examensforeskrifter.pdf 

• Riktlinjer samt anvisningar för utbildningsplaner vid SLU  
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/riktlinjer-
utbildningsplaner.pdf 

 

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-beslut/antagningsordning_GU_fr20110801.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/protokoll-beslut/antagningsordning_GU_fr20110801.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/Examensforeskrifter.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/riktlinjer-utbildningsplaner.pdf
https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/gur/riktlinjer-utbildningsplaner.pdf
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