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VÄLKOMMEN SOM STUDENT PÅ HIPPOLOGPROGRAMMET! 

I den här studiehandboken hittar du som student på hippologprorammet nyttig och 
användbar information. Här hittar du länkar till regelsamling för studier på SLU och 
information om SLU i allmänhet och hippologprogrammet i synnerhet. Vi 
rekommenderar dig att läsa igenom studiehandboken vid starten av dina studier och 
sedan behålla det som ett uppslagsverk när det är något du är osäker på. Givetvis 
finns vi på hippologenheten och anläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången till 
hands om du har några frågor. 
 

Varmt välkommen till oss och tre spännande, lärorika år! 
 
Hälsningar från 
Hippologenheten, SLU 
Studierektorerna på Flyinge, Strömsholm och Wången 
  



~ 3 ~ 

Innehåll  

SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap ................................................... 4 
Ansvariga för grundutbildningen ........................................................................................................ 4 
Studievägledning ................................................................................................................................... 5 
Hippologernas Akademiska Studentkår (HAS) .................................................................................. 5 
Personskadeförsäkring för studenter ................................................................................................. 5 
Studenthälsovård .................................................................................................................................. 6 
Vaccinationer ......................................................................................................................................... 6 
Studiesociala rådet (STRÅ) .................................................................................................................. 6 
Likabehandling av studenter ................................................................................................................ 6 
Funktionsnedsättning ........................................................................................................................... 7 
Integration mellan teori och praktik .................................................................................................... 7 
Skötsel av hästarna ............................................................................................................................... 7 
Tillgång till skolhäst/-ar samt ”Häst- och anläggningsvård” på hippologprogrammet ................. 8 
SLU Karriär ............................................................................................................................................. 9 
Regler och riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU .................................... 9 
Tentamensregler .................................................................................................................................... 9 
Obligatorisk närvaro, tentamen, betyg ................................................................................................ 9 
Deadlines och omtentamenstillfällen ................................................................................................ 10 
Terminstider ......................................................................................................................................... 10 
Betygsättning ....................................................................................................................................... 10 
Tillträde till nästa årskurs ................................................................................................................... 11 
Handläggning av dispensansökan .................................................................................................... 11 
Studieuppehåll och återupptagande av studier ............................................................................... 11 
Examensbevis ...................................................................................................................................... 11 
Kvalitetssäkring av hippologprogrammet ........................................................................................ 12 
Utbildningsplan för Hippolog  - kandidatprogram, 180hp ............................................................... 13 
Bilaga 1 till Utbildningsplan för Hippolog - kandidat program ....................................................... 20 
Bilaga 2 till Utbildningsplan för Hippolog - kandidat program ....................................................... 20 
Examenskrav för programmet ........................................................................................................... 20 
Kurser som ges i Hippolog – kandidatprogram läsåret 2016/2017 ................................................ 20 
Hippologexamen .................................................................................................................................. 23 
 

 

 

 

 



~ 4 ~ 

SLU och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap  

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) bildades 1977 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), fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtpro-
duktionsvetenskap (LTJ). SLUs verksamhet är förlagd till tre huvudorter: Uppsala, Umeå och Alnarp. 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har idag huvuddelen av verksamheten förlagd till 
Uppsala men har även verksamhet i Alnarp, Umeå, Flyinge, Strömsholm och Wången. Fakulteten utbildar 
veterinärer, husdjursagronomer, husdjursvetare (kandidat och master), djursjukskötare, hippologer och 
kandidater i etologi och djurskydd. 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. 
Den tvååriga hippologiska högskoleutbildningen startade hösten 1994 efter en utredning inom 
Jordbruksdepartementet 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. 
Utbildningen är första året förlagd till Flyinge för ridhäststudenter och till Wången för islandshäst- respektive 
travhäststudenter. Årskurs två är förlagt till Strömsholm för studenter på ridhästinriktningen och till Wången för 
travhäst- och islandshästinriktningen. Årskurs tre är förlagd till Flyinge, Strömsholm och Wången beroende på 
vilket kursblock som studenten väljer. Antalet platser på kursblocken och de valbara kurserna på respektive ort 
är begränsade. 

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 husdjur (PNVH). Vicedekan med ansvar för grundutbildningen är ordförande, två 
representanter för fakultetens lärare/forskare samt en representant för NJ-fakulteten är ledamöter. Tre ordinarie 
studeranderepresentanter utses av SLUSS (SLU:s samlade studentkårer). Alla programstudierektorer för 
fakultetens olika program har yttrande- och närvarorätt. 
PNVH: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 PNVH 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 PNVH 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 studentrepresentanter. 

Utbildningsledaren för grundutbildningen på VH-fakulteten ska huvudsakligen administrera fakultetens 
övergripande utbildningsfrågor, och har till sin hjälp flera utbildningshandläggare. 
Kontaktperson för hippologprogrammet: 
Programstudierektor Anna-Lena Holgersson, hippologenheten 
Tel: 018-67 21 43 
E-post: anna-lena.holgersson@slu.se  
 

mailto:anna-lena.holgersson@slu.se
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Studievägledning  

Allmän information och studievägledning erhålls i första hand av studierektorerna på Flyinge, Strömsholm och 
Wången. Vägledning går också att få vid hippologenhetens kansli (tel: 018-672143) men även vid SLUs 
utbildningsavdelning. Mer information och alternativa sätt att kontakta studievägledningen hittar du på: 
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/ 

 
Hippologernas Akademiska Studentkår (HAS)  

HAS bildades 1994 och är en ideell förening för studerande på Hippologprogrammet. HAS arbetar för att främja 
medlemmarnas studier, vidmakthålla god kamratskap samt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. 
HAS skall delta i ett samarbete med SLU:s övriga studentkårer. Till exempel genom samarbetsorganet SLUSS 
(SLU:s Samlade Studentkårer) för att på så sätt tillgodose kårens intressen och få ytterligare möjlighet att 
påverka SLU:s arbete i universitetsfrågor rörande Hippologprogrammet. 
 
HAS har sitt huvudsäte på den anläggning där av årsmötet vald ordförande sitter, under läsåret 2015/2016 har 
detta varit Strömsholm. HAS har även aktiva styrelsemedlemmar på de övriga två anläggningarna Flyinge och 
Wången. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, SLUSS-representant och ledamöter med olika 
ansvarsområden. HAS höst beslutande organ är föreningsmöten som anordnas en gång i månaden, under läsåret. 
Öppna möten hålls fyra gånger om året (två per termin). Förutom det studentfackliga arbetet anordnar HAS även 
aktiviteter såsom föreläsningar, clinics och fester. De bjuder även på fika lite då och då. 
 
HAS adress: 
Hippologernas Akademiska Studentkår 
c/o Ridskolan Strömsholm 
Knytpunkten, Stallbacken 6 
934 94 STRÖMSHOLM 

 
Personskadeförsäkring för studenter  

Studenter vid statliga universitet och högskolor är försäkrade under undervisningstid och under direkt färd 
mellan bostaden och utbildningsplatsen. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt i vissa fall 
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 finns på studentwebben med länk till kammarkollegiets 
webbplats. Läs mer om detta på  
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/forsakringar/ 

På din studieort skall du också fylla i en lokal olycksfallsrapport, fråga din studierektor för mer information. För 
hippologprogrammet har man tagit fram en särskild policy vid sjukdom och skada, denna finns tillgänglig på din 
studieort. 

Generellt om studentförsäkringar: http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-och-
riskhantering/studentforsakringar 

Kontakta utbildningsavdelningen vid SLU om du har frågor om studentförsäkringen: 
Telefon: 018-67 28 00, måndag-onsdag och fredag kl 10.00-12.00, torsdag 13.00-15.00 
E-post: studievagledning@slu.se 

https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/forsakringar/
http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-och-riskhantering/studentforsakringar
http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-och-riskhantering/studentforsakringar
mailto:studievagledning@slu.se
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Studenthälsovård  

Studenterna på Flyinge är anslutna till Studenthälsan i Lund (http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-
och-stod/studenthalsan). Studenterna vid Ridskolan Strömsholm har tillgång till skolans elevhälsoteam. 
Studenterna vid Wången har tillgång till skolans EHT (elevhälsoteam). Det finns också möjlighet att privat 
besöka primärvården i Krokom. 

 
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 studier på programmet. 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. 

 
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 och 
försäkringar. 
Studiesocialarådet (STRÅ)är ett SLU-övergripande organ som jobbar med studiesociala frågor. I rådet sitter 
studierektorerna (eller någon av dem utsedd person) från varje anläggning med. Lokalt på anläggningarna tas 
denna typ av frågor upp på kursrådet för hippologprogrammet. Mer information finns på:  
 
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/studentinflytande/studiesociala-radet/ 
 

 
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 oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” Ur 
SLU:s Handlingsplan för Lika villkor. 

Diskrimineringslagen 
Om du söker till utbildning eller är antagen som student på grund- eller forskarutbildningsnivå vid SLU, om-
fattas 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 
• Funktionsnedsättning 
• Sexuell läggning 
• Ålder 

 
 
 
 

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/studentinflytande/studiesociala-radet/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm
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Likabehandling vid SLU 
Varje år ska SLU utarbeta en plan över sina åtgärder för att främja likabehandling av studenter. Likabehand-
lingsplanen ingår i SLU:s Lika villkorsplan som gäller både studenter och anställda. Handlingsplanen 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. 
 
Kontakt 
Om du känner dig illa behandlad kan du i första hand kontakta din programstudierektor. Du kan också vända dig 
till SLU:s studie- och karriärvägledare för att få råd och stöd. E-post: studievagledning@slu.se, tel: 018-67 28 
00. 
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/likabehandling/ 
 
 
Om du anser att SLU inte gjort tillräckligt för att åtgärda trakasserierna kan du få hjälp från Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) att föra saken vidare.  

 
Funktionsnedsättning 

Om du har en funktionsnedsättning 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, rörelsehinder, 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. Tillsammans kan vi diskutera vilket stöd som kan komma att bli 
aktuellt för dig. Det går också bra att ta kontakt med studierektor på den anläggning där du ska studera/studerar 
så får du hjälp med vidare kontakt. 

e-post: funka@slu.se 

https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funktionshinder/ 

 
Integration mellan teori och praktik  

Inom varje kurs i programmet finns en tät koppling mellan teori och praktik. Du tränas kontinuerligt i att omsätta 
teori i praktisk handling. Integrering sker mellan kurser för att stimulera ett helhetsperspektiv kring hästen.  

 
Skötsel av hästarna  

Till varje student på hippologprogrammet har riksanläggningarna införskaffat hästar av olika 
utbildningsståndpunkt för att möjliggöra den personliga färdighetsträningen i ridning/körning under de tre åren 
på programmet. Hästarna kan i stort sett disponeras som studiematerial. För att detta skall vara möjligt ingår 
skötsel av till utbildningen hörande hästar, reservhästar, stall och kringområden i programmet. I skötsel av 
hästarna ingår t ex att hålla dem i ett ändamålsenligt skick, ta dem till hovslagare, vid behov till veterinär etc. 
Detta har huvudsakligen två syften. Dels är det en förutsättning för att de studerande ska kunna ha tillgång till 
hästar, att de ansvarar för hästarnas välmående under studietiden. Dels är det ett av programmets huvudbudskap, 
att hästen måste skötas och ha hög prioritet samt att det finns ett värde att kontinuerligt följa en häst under en 
längre period. 

mailto:studievagledning@slu.se
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/likabehandling/
http://www.do.se/
http://www.do.se/
mailto:samordnare@slu.se
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funktionshinder/
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Hästarna måste skötas kontinuerligt under hela läsåret. I början av läsåret görs en överenskommelse upp för 
skötseln av hästarna mm. Detta görs upp gemensamt mellan studenter och ansvariga lärare (vanligtvis stallchef) 
på respektive anläggning. Om de studerande inte tar ansvar för skötseln av hästarna räknas det som att de stör 
eller hindrar undervisning och verksamhet vid skolan och därmed kan disciplinära åtgärder, så som att studenten 
undantas möjligheten att disponera en häst, bli aktuella. 
 

Tillgång till skolhäst/-ar samt ”Häst- och anläggningsvård” på 
hippologprogrammet  

Under din studietid på hippologprogrammet tillhandahåller Hästnäringens Riksanläggningar skolhäst/-ar för dina 
studier som ger dig möjlighet att uppnå kursmålen. De olika inriktningarna som ges på respektive anläggning 
innebär att Häst- och anläggningsvården skiljer sig åt.  
 
Flyinge och Strömsholm  
Du som student har möjlighet att välja mellan 2 olika alternativ i åk 2 och 3.  
 
Alternativ 1:  
Flyinge och Strömsholm tillhandahåller skolhäst/-ar för dina studier som ger dig möjlighet att uppnå kursmålen. 
Skolhästen/-arna är ditt läromedel under hela kursen.  
Dina lärare kan byta skolhäst/ar under kursen om det anses relevant för ditt lärande och din utveckling. 
Undervisande lärare avgör om du har möjlighet att använda egen häst i undervisningen.  
Du som student har tillgång och ansvar för din/ dina skolhäst/-ar på heltid under kursen. Det innebär att du 
ansvarar för skötsel och motion för hästen under hela kursen dvs, alla dagar, såväl inom som utanför schemalagd 
tid. Du har möjlighet att i stor omfattning färdighetsträna på din/dina skolhäst/-ar på och utanför lektionstid, i 
samråd med lärare och stallchef. I framför allt åk 3 kan möjlighet erbjudas att delta i tävling på din skolhäst, 
även detta i samråd med lärare och stallchef.  
Kursernas upplägg innebär att du som student har dressyr, hopp, remont eller unghäst utifrån särskild planering.  
Du som student ingår i ett lag som ansvarar för häst- och anläggningsvård av berörda hästar och stallar under 
kursen. Laget ansvarar även för kursens reserv-/extrahästar och konvalescenter.  
 
Alternativ 2:  
Flyinge och Strömsholm tillhandahåller skolhäst/-ar på de obligatoriska lektionerna under kursen. Skolhästen/ -
hästarna är ditt läromedel. Du kan erhålla olika skolhästar vid de olika lektionstillfällena under kursens gång. 
Stallchef och ridlärare ansvarar för tilldelningen av skolhäst vid varje tillfälle. Ansvariga lärare avgör om du har 
möjlighet att använda egen häst i undervisningen.  
 
Du som student har tillgång och ansvarar för en skolhäst under obligatoriska lektioner. Det innebär att du 
ansvarar för skötsel och motion för hästen innan, under och efter lektionen. Du har däremot inte möjlighet att 
färdighetsträna på din skolhäst utanför de obligatoriska lektionerna. Du har heller inte möjlighet att tävla på 
skolhäst utanför kursens ramar. 
 
För att uppnå kursmålen i de olika kurserna planeras och schemaläggs de obligatoriska timmarna i häst- och 
anläggningsvården i respektive kurs i enlighet med kurs- och översiktsplan. Det innebär att det blir ett reducerat 
antal timmar häst – och anläggningsvård jämfört med alternativ 1. De schemalagda timmarna kan vara förlagda 
såväl på vardagar och som på helger. Du som student ingår i ett lag som ansvarar för häst- och anläggningsvård 
av berörda hästar och stallar under kursen. Laget ansvarar även för kursens reserv-/extrahästar och 
konvalescenter. 
 
Undantag:  
Hästar som ingår i unghäst-/remontdel av kurs i utbildningen på Strömsholm undantas dessa alternativ, vilket gör 
att du har full häst- och anläggningsvård enligt schema under denna del.  
 
 
Allmänt:  
I alternativ 1 och 2 samt unghäst-/remontdelen är den obligatoriska tillgången och skötseln av hästar en del av 
utbildningen och är därmed poäng- och studiemedelsberättigad, annan ekonomisk ersättning utgår ej.  
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Val:  
Val av alternativ inför åk 2 och 3 görs den 15 april respektive år.  
 
Wången  
Wången tillhandahåller skolhäst/ar för dina studier som ger dig möjlighet att uppnå kursmålen. Skolhästen/-arna 
är ditt läromedel under hela kursen. Dina lärare kan byta skolhäst/ar under kursen om det anses relevant för ditt 
lärande och din utveckling. Undervisande lärare avgör om du har möjlighet att använda egen häst i 
undervisningen. Möjlighet finns att tävla med skolans hästar. Du som student har tillgång och ansvar för din/ 
dina skolhäst/-ar under kursen. Det innebär att du ansvarar för skötsel och motion för hästen/-arna under hela 
kursen. Du har möjlighet att i stor omfattning färdighetsträna på din/dina skolhäst/-ar på och utanför lektionstid, i 
samråd med kursledare och stallchef. Du deltar i häst- och anläggningsvård, morgon, eftermiddag, kväll samt 
helger efter ett rullande schema. Skötsel av hästar, stallar och utrustning är en del av utbildningen.  

Ovan nämnda tillgång och skötsel av hästar är del av utbildningen som är obligatorisk och därmed poäng- och 
studiemedelsberättigad, annan ekonomisk ersättning utgår ej. 

 
SLU Karriär  

SLU Karriär finns på SLU och ger dig tips på vägen inför din framtida karriär. Här finns t.ex. karriärguiden som 
är ett webbverktyg och hjälper dig som är student att sätta ord på dina kunskaper och kompetenser. Via övningar, 
tips och filmer guidas du steg för steg genom verktyget. Dina resultat sparas och bildar ett bra underlag att 
använda när du ska söka jobb eller praktik. Läs mer på: https://student.slu.se/studieservice/karriar/ 

 
Regler och riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU  

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 vid SLU. 

https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/ 

 
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. Läs mer här 
https://student.slu.se/globalassets/ny_struktur/sw/regler/tentamensregler.pdf 

 
Obligatorisk närvaro, tentamen, betyg  

Du rekommenderas läsa SLU:s regelsamling angående detta: https://student.slu.se/regler-och-
rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/ 

Student som av särskilda skäl inte kan delta i obligatoriskt moment ska beredas tillfälle att ta igen detta så snart 
som det är möjligt och på ett sätt som bestäms av examinator i samråd med studenten. Examinator får meddela 
ersättningsuppgift för obligatoriskt moment om det är möjligt med avseende på kursens mål och resurser. Vissa 
obligatoriska moment kan inte genomföras förrän vid nästa kurstillfälle. 

https://student.slu.se/studieservice/karriar/
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/
https://student.slu.se/globalassets/ny_struktur/sw/regler/tentamensregler.pdf
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/
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Deadlines och omtentamenstillfällen 

Det är viktigt att du som student själv ansvarar för att lämna in uppgifter i tid. Din studierektor och respektive 
kursledare kommer noggrant informera dig om de riktlinjer som gäller för dig som student på 
hippologprogrammet.  
 
Möjlighet till omprov/inlämning utöver ordinarie provtillfälle/inlämningstillfälle och första 
omprov/inlämningstillfälle för hippologprogrammet 2017 är: 
 
Måndagen den 13 februari och tisdagen den 14 februari, för alla kurser 
Måndagen den 12 juni och tisdagen den 13 juni, för alla kurser 
Måndagen den 14 augusti och tisdagen den 15 augusti, för kurser som avslutas under period 4 
 
 
Anmäl deltagande i omprov till din studierektor. Din studierektor kommer informera dig om vilken dag din 
aktuella omtentamen kommer att ske.  
 
 
Terminstider  
 
Se: http://www.slu.se/sv/utbildning/anmalan-antagning/terminstider/ Klicka på Uppsala för att se vad som gäller 
VH-fakulteten. Gällande övrigt ortspecifikt (Flyinge, Strömsholm, Wången) informerar studierektor. 
 
Kursspråk 

Se regelsamlingen https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/ 

Kursspråket används i de examinationer som genomförs. Prata med examinatorn i respektive kurs, om du inte 
behärskar kursspråket fullt ut, så att du får klart för dig vad som krävs i den aktuella kursen. För examensarbete 
gäller regler enligt regelsamlingen https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-
skyldigheter/regelsamlingen/. Om du önskar att skriva ditt examensarbete på engelska har du inte automatiskt 
rätt till detta utan detta kräver godkännande av din handledare och kursens examinator. 

 
Betygsättning 

I varje kurs på programmet ges ett betyg. Detta betyg meddelas efter kursens slut. Under kursens gång får man 
som student resultat på tentamen, bedömningar av inlämningsuppgifter, bedömningar av praktiska moment osv. 
Däremot får man som student inte betyg på varje enskild examination inom kursen utan betyget sätts i slutet av 
kursen då bedömningar och resultat vägs samman. Den studerandes prestation värderas för de olika 
lärandemålen så som det anges i betygskriterierna. Betyget på kursen bygger på en helhetsbedömning med 
utgångspunkt i de olika lärandemålen. Examinatorn avgör om enstaka styrkor kan kompensera eventuella 
svagheter. I kurser som omfattar mer än tio högskolepoäng kan man, om behov finns, lämna önskemål för 
avstämning av bedömningar mot måluppfyllnad. Studenten tar initiativ och kontaktar kursledaren vid behov. 
Avstämningen görs sedan av kursledaren som då begär in underlag från de inblandade lärarna. 

 

 

 

http://www.slu.se/sv/utbildning/anmalan-antagning/terminstider/
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/
https://student.slu.se/regler-och-rattigheter/rattigheter-och-skyldigheter/regelsamlingen/
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Tillträde till nästa årskurs  

För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för 
varje enskild kurs. OBSERVERA att antalet platser på kursblocken/de valbara kurserna i åk 3 är begränsat. Urval 
sker genom betyg till och med period 3 i åk 2. Platserna på kurserna är fördelade Flyinge 15 platser, Strömsholm 
15 platser och Wången 10 platser. 
För förkunskapskrav, se kursplaner på: http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-
grundniva/hippolog/ 

 
Handläggning av dispensansökan 
 

Student som inför nästa årskurs inte uppfyller förkunskapskraven för flyttning till kurser i nästa årskurs kan söka 
dispens, om synnerliga skäl föreligger, exempelvis sjukdom, graviditet, barnledighet (tills dess barnet fyllt ett år) 
eller militärtjänstgöring. Dispens kan endast sökas för hel kurs. Dispensansökan ska var skriftlig och skickas till 
Hippologenheten så tidigt som möjligt, dock senast 15 juni eller så snart som möjligt efter icke avklarad 
omtentamen innan kursstart. Studenten skall alltid ange varför hon/han inte kunnat göra dessa uppgifter under 
eller i anslutning till kursen. Studenten ska dessutom ange hur hon/han avser att ta igen de resterande momenten. 
Varje student har ansvar för att känna till gällande förkunskapskrav och att förse programstudierektorn med 
fullständigt underlag för bedömning av det enskilda ärendet. Till ansökan om dispens kan bifogas läkarintyg 
eller intyg från kurator vid Studenthälsan/motsvarande som stöd för uppkommen försening av studierna. Ett 
sådant intyg ger inte automatiskt dispens men kan ge studenten garanterad plats vid återinträde (om studenten 
tvingas till studieuppehåll, se nedan).  En student som inte beviljats dispens för att fortsätta i kurs, registreras inte 
på någon kurs inom årskursen och kan därmed inte delta i enskilda övningar etc. 

 
 
Studieuppehåll och återupptagande av studier  

Ansökan om studieuppehåll skall göras skriftligt för ett läsår i sänder på därför avsedd blankett och skickas till 
Hippologenheten SLU. Till ansökan skall bifogas intyg som styrker angivna skäl, exempelvis sjukdom, 
graviditet, barnledighet (till dess barnet fyllt ett år) och militärtjänstgöring.  Intyg från läkare eller kurator som 
stöd för frånvaron kan ge garanterad plats vid återinträde till programmet. Önskemål om återupptagande av 
studier ska också anmälas skriftligen senast den 15 april inför kommande läsår. Möjlighet att återuppta studierna 
garanteras, oavsett tillgången på platser, om uppehållet har gjorts p.g.a. ovan angivna skäl. I övriga fall medges 
återupptagande av studier endast om ledig plats finns på aktuell inriktning. Vid eventuell konkurrens om 
platserna sker rangordning beroende på studieresultat. Vid lika rangordning kommer lottning att ske. Om den 
studerande gjort längre tids studieuppehåll, kan programnämnden föreskriva att vederbörande ska genomgå 
kompletterande utbildning avseende nytillkomna eller väsentligt förändrade kurser innan studierna återupptas. 
 
Blanketten hittar du här: 
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/studieuppehall/ 
 

Examensbevis  

Examensbevis utfärdas av utbildningsavdelningen vid SLU. Observera att man som student måste ansökan om 
examen. Till ansökan skall bifogas personbevis. Till grund för examensbeviset ligger de resultat som finns i 
Ladok. Den studerande skall själv bevaka att samtliga godkända resultat finns inrapporterade i Ladok. 

http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/hippolog/
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/hippolog/
https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studievagledning/studieuppehall/
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Kvalitetssäkring av hippologprogrammet 

Uppföljning av utbildningsresultaten har sin utgångspunkt i de allmänna mål som finns i utbildningsplanen och 
kursmålen i de olika kurserna. Följande verksamheter ligger till grund för kvalitetsutveckling av 
hippologprogrammet.  

 
Mentorsträffar genomförs som regelbundet schemalagda möten mellan studentgruppen och mentor. 

 
Kursutvärdering genomförs efter varje kurs för att studenterna ska få möjlighet framföra sina erfarenheter och 
synpunkter. Varje utvärdering sker först enskilt via Evald i SLUNIK och därefter i en gruppdiskussion med 
studenter och lärare tillsammans då en studeranderepresentant för minnesanteckningar. Studeranderepresentant 
och kursledare ansvarar för att kommentarer till kursvärderingen samt minnesanteckningarna läggs upp i 
SLUNIK. Åtgärder för varje kurs hanteras inom respektive riksanläggning, respektive kursledare är ansvarig. 
Studierektor ansvarar för uppföljning med programstudierektor. 

 
Kursrådsmöte avhålls regelbundet med VD, skolchef, studierektor för hippologprogrammet, företrädare för 
studenter och lärare, och om möjligt programstudierektor. Avsikten med kursrådsmöten är att: 
- vara ett forum för dialog mellan studenter, lärare och skolledning 

- ta upp lokala frågeställningar samt utforma förslag till lösningar 

- informera om pågående och kommande verksamhet 

- säkerställa att ledningen på riksanläggningen är väl införstådd med utbildnings- och studentfrågor 

- ge studenterna träning i att leda möten, att skriva protokoll samt att företräda sina studiekamrater 

 
Studiesocial enkät genomförs digitalt av SLU centralt, via studentmailen, och genomförs vartannat år. 
Enkätsvaren ger underlag till arbete i det studiesociala rådet (STRÅ). 
 
Utbildningsuppföljning utförs av särskilda utbildningsråd som skall verka kvalitetsdrivande med utgångspunkt 
i aktuell svensk och internationell hästsport och med hänsyn till aktuell forskning genomföra 
utbildningsuppföljning genom att: 

- göra en bedömning av utbildningen ur kvalitetssynpunkt i relation till arbetsmarknadens behov, så att 
utbildningen har trovärdighet i hästnäringen 

- hjälpa till med stöttning och utveckling av programmet genom synpunkter och argument på vad som är 
bra och vad som kan förändras eller förbättras 

- vara rådgivande.  
Det finns tre olika utbildningsråd; Ridhäst, Travhäst och Islandshäst. Varje utbildningsråd består av två personer 
med hög kompetens som kompletterar varandra. Det bör understrykas att utbildningsuppföljningen då den avser 
praktiska moment ej skall förväxlas med ett examinationstillfälle. 

 
Årskursvis programvärdering sker i slutet av varje årskurs genom att programstudierektor träffar samtliga 
studenter i varje inriktning i årskursvisa grupper. Mötet inleds för varje grupp med att studenterna i en web-enkät 
svarar på frågor enligt mall för årskursvis programvärdering. Därefter diskuteras frågorna i storgrupp med 
programstudierektor som skriver minnesanteckningar under diskussionen. Dessa, tillsammans med de enskilda 
utvärderingarna, gås därefter igenom med studierektor. Studierektor tar resultatet vidare till lärarna för 
kommentarer och åtgärdsförslag. 
 
Programvärdering VH-fak är en web-enkät som VH-fakultetens kansli genomför i slutet av varje läsår. Den 
riktar sig till de studenter som avslutar sin utbildning. Studenterna får möjlighet att se tillbaka på 
utbildningstiden och summera sina intryck utifrån generella frågeställningar. 
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Hippologbrevet genomförs som en web-enkät och besvaras av studenter i slutet av årskurs tre i samband med 
den årskursvisa programvärderingen. Hippologbrevet innehåller programspecifika frågeställningar av 
övergripande karaktär gällande utbildningen som helhet samt tänkt verksamhet efter avslutad utbildning. 
  
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering innebär att UKÄ granskar alla utbildningar på högskolenivå 
inom en fyraårscykel. Detta för att bl.a. bedöma examinationsrätt. Utvärderingen berör studenter och lärare på 
programmet samt hippologenheten och består av olika moment. Nästa utvärdering genomförs preliminärt 2019. 
  
Alumnenkäten är en web-enkät som syftar till att följa upp hippologerna efter avslutad utbildning. Resultaten 
kan dels användas för att utveckla programmet, dels kan resultaten användas för information och marknadsföring 
av hippologprogrammet och hippologerna som yrkeskår. 
  
Avnämarenkät sänds ut från hippologenheten i syfte att informera oss om arbetsmarknadens utveckling och 
behov av kompetens. Den riktar sig till tänkbara arbetsgivare. 
 

Utbildningsplan för Hippolog  - kandidatprogram, 180hp 

Bachelor of Science in Equine Science, 180 credits  

1. Beslut  

Den 30 oktober 2007 uppdrog styrelsen för SLU åt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap att 
vidareutveckla de tvååriga hippologprogrammen till en treårig utbildning. Utbildningsplanen för detta program 
fastställdes den 20 maj 2010 av fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, 
därefter har den reviderats den 13 augusti 2012 samt 23 april 2013. Den senaste ändringen gäller från och med 
läsåret 2013/2014.  
Hippolog - kandidatprogrammet syftar till en kandidatexamen med huvudområdet hippologi på grundnivå och 
omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har följande programkod: VK004  

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor  

2.1 Tidigare studier  
För att bli antagen till Hippolog - kandidatprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild 
behörighet enligt följande:  
• Matematik B  
• Naturkunskap B (kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A)  
• Samhällskunskap A  
vilket motsvarar områdesbehörighet 151.  
1 Områdesbehörigheter gäller vid antagningen av utbildningsprogram fr.o.m. ht 2010  
 
Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A14 (generellt undantag gäller från kravet på 
Samhällskunskap 1a2):  
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c  
• Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1, Fy 1a, Ke 1 eller Bi 1, Fy 1b1+1b2, Ke 1)  
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1  
Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från Naturbruksprogrammet  
• Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ  
o Djuren i naturbruket och Djurhållning eller  
o Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller  
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o Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller  
o Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1.  
 
Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.  
Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser i områdesbehörigheterna.  
Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från 
nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har 
inhämtats på annat sätt.  
För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för 
varje enskild kurs.  

2.2. Antagningsprov och yrkeslivserfarenhet från hästsektorn  
Godkänt antagningsprov är en del av behörigheten. Programmet har flera inriktningar; urval och antagning till 
inriktning sker av sökande som genomgått och godkänts på antagningsprov för respektive inriktning. För 
godkänt antagningsprov krävs att den sökande genomgått och godkänts på provets samtliga delmoment samt att 
den sammanlagda summan för delmomenten uppnått gränsen för godkänt.  
För inriktning ridhäst ska den sökande vara godkänd i ridprov i hoppning och i dressyr. Den sökande ska även 
vara godkänd i provet hästhantering. Maxpoäng är 10 för hoppning, 10 för dressyr och 10 för hästhantering, 
totalt max 30 poäng. För godkänt prov krävs minst 5 poäng på varje delprov och lägst totalt 15 poäng.  
För inriktning islandshäst ska den sökande vara godkänd i ridprov på ridbana och på ovalbana. Den sökande ska 
även vara godkänd i provet hästhantering. Maxpoäng är 10 för ridning på ridbana, 10 för ridning på ovalbana 
och 10 för hästhantering, totalt max 30 poäng. För godkänt prov krävs minst 5 poäng på varje delprov och lägst 
totalt 15.  
För inriktning travhäst ska den sökande vara godkänd i utselnings- och körprov med liknande uppläggning och 
poängsättning som ridprovet (ovan) samt i provet hästhantering. Maxpoäng är 10 för utselningsprovet, 10 för 
körprovet och 10 för hästhantering, totalt max 30 poäng. För godkänt prov krävs minst 5 poäng på varje delprov 
och lägst totalt 15 poäng.  
Sökande med godkänt antagningsprov kan erhålla tilläggspoäng om 2 poäng till antagningsprovets totalpoäng 
om den sökande har yrkeslivserfarenhet motsvarande behörighetskravet på yrkeslivserfarenhet som ställts i 
antagningarna 2010 – 2012. Tilläggspoängen är ett absolut tal, vilket innebär att de sökande som har mer eller 
mindre yrkeslivserfarenhet än minimikravet inte erhåller poäng i proportion till detta.  

2.3 Urvalsgrunder och platsfördelning  
Om antalet behöriga sökande, d v s de som uppfyller kraven för grund-läggande och särskild behörighet 
(skolbakgrund och godkänt antagnings-prov) överstiger antalet platser på programmets olika inriktningar 
kommer urval att ske. Vid urval för antagning ska platserna fördelas så att minst en tredjedel av platserna skall 
fördelas på grundval av betyg och minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet. Högst en 
tredjedel av platserna fördelas på grundval av urvalsgrunder som beslutats av universitetet, i detta fall resultat på 
antagningsprov och eventuella poängtillägg för yrkeslivserfarenhet. Sökande som uppfyller kraven för flera 
urvalsgrupper skall ingå i var och en av dem (7 kap. 13 § HF).  

3. Mål  

3.1 Allmänna mål  
I enlighet med högskolelagen (1 kap, 8 §) ska utbildning på grundnivå utveckla studenternas  
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,  
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och  
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att  
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,  
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• följa kunskapsutvecklingen, och  
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.  

3.2 Särskilda mål för kandidatexamen  
I enlighet med bilagan till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska studenten uppfylla följande 
mål för kandidatexamen:  
 
Kunskap och förståelse  
För kandidatexamen ska studenten  
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets 
vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området 
samt orientering om aktuella forskningsfrågor.  
 
Färdighet och förmåga  
För kandidatexamen ska studenten  
• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att 
kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,  
• visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna 
tidsramar,  
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog 
med olika grupper, och  
• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För kandidatexamen ska studenten  
• visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,  
• visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och  
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.  
 
Självständigt arbete (examensarbete)  
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 
15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. 
 

3.3 Preciserade mål för Hippolog - kandidatprogrammet  
Inom ramen för målen i examensbeskrivningen har SLU preciserat följande mål för Hippolog - 
kandidatprogrammet:  
 
Kunskap och förståelse   
För kandidatexamen ska studenten  
• visa goda kunskaper om friska hästars uppbyggnad, fysiologi och beteende, förmåga till arbete, vanligaste 
sjukdomar och skador samt visa förståelse för hur hästens hälsa påverkas av anatomiska och fysiologiska 
faktorer och av den yttre miljön,  
• visa goda kunskaper om användning och hantering av hästar med beaktande av säkerhetsmässiga, etiska och 
djurskyddsaspekter, visa kunskaper om olika former av svensk hästhållning samt om den lagstiftning som 
reglerar dessa samt visa kännedom om hästhållning internationellt,  
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• visa sådan kunskap och förståelse för god hästhållning som krävs för att fungera som ansvarig för verksamhet 
på hästanläggning, inbegripet anläggningens miljöpåverkan,  
• visa kunskaper om för hästnäringen relevant företagsekonomi, pedagogik och ledarskap 
 • visa kunskap om och förståelse för människors och hästars inlärningsprocess 
 • visa kunskap om betydelsen av ergonomi, träning och kost för människor inom såväl fritids- som yrkesmässig 
hästrelaterad verksamhet.  
 
Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen ska studenten 
 • visa förmåga att hantera, sköta och vårda hästar med olika ålder, karaktär och utbildningsnivå med beaktande 
av hästens och människans välbefinnande och utveckling samt djurskydds- och säkerhetsmässiga aspekter,  
• visa förmåga att känna igen tecken på hästens vanligaste sjukdomar och skador samt, mot bakgrund av detta 
vidta lämpliga åtgärder,  
• visa färdighet i träning, ridning och körning av häst, 
 • visa förmåga att på en grundläggande nivå hantera relevant utrustning som krävs för driften av en 
hästanläggning 
• visa förmåga till lagarbete och samverkan med den egna och andra yrkesgrupper,  
• visa förmåga att, med hästen i centrum och mot bakgrund av vetenskap och beprövad erfarenhet, diskutera och 
kommunicera muntligt och skriftligt frågeställningar interdisciplinärt inom hästhållningens områden, 
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i hippologi samt kritiskt diskutera 
företeelser, problemställningar och situationer i dialog med olika målgrupper, och 
 • kunna leda och utbilda människor och hästar såväl i grupp som enskilt med beaktande av ålder, förmåga och 
utvecklingsstadium.  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt  
För kandidatexamen ska studenten  
• visa ett medvetet förhållningssätt till och förmåga att reflektera över frågor relaterade till hästhållning, avel, 
uppfödning, utbildning, sport samt hästföretagande både i ett nationellt och internationellt perspektiv,  
• visa ett professionellt förhållningssätt inom yrkesområdet samt visa förmåga att bedöma och reflektera över 
sina egna kunskaper, möjligheter och begränsningar i sin yrkesroll i ett nationellt och internationellt 
sammanhang, 
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, bl. a med hänsyn 
till grupprocesser och ett lika villkorsperspektiv,  
• visa förmåga att förhålla sig till varje häst, ryttare alternativt kusks individuella förutsättningar för att därmed 
anpassa ex. träning och utbildning till varje individ.  
 

4. Möjlighet till fortsatta studier  

Den student som har fullgjort utbildningen på Hippolog – kandidatprogrammet med avlagd kandidatexamen 
uppfyller kraven på särskild behörighet för att antas till fortsatta studier på bland annat följande typ av 
utbildningar vid SLU: 
  
• Utbildning på avancerad nivå  
Vilka utbildningsprogram 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. 
  



~ 17 ~ 

5. Innehåll och uppläggning 

5.1 Kurser  
De kurser som ingår i Hippolog - kandidatprogrammet 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 
Inom ramen för det tvärvetenskapliga ämnet hippologi studeras läran om hästen samt samspelet mellan 
människa, häst och miljö. Ämnet integrerar kunskaper om hästen som biologisk varelse och kunskaper om 
användning av hästen för arbete, sport och fritid.  
 
Hippologutbildningens olika kurser ger studenten en helhetssyn och fördjupad förståelse av hippologi och 
tillhörande verksamheter. Teoretisk och praktisk undervisning samt färdighetsträning samordnas med syfte att 
utveckla en helhetssyn på metoder och resultat i olika stadier och former av hästhållning. I utbildningen läggs 
stor vikt vid frågor som berör säkerhet, etik, skadeförebyggande åtgärder och djurskydd i hästhållningen.  
 
Utbildningens innehåll är vetenskapligt och konstnärligt förankrat. Innehållet bygger på aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt på beprövad erfarenhet. Färdighetsträning och projektarbeten har en för programmet 
relevant inriktning och bredd. 
  
Utbildningen är förlagd till de tre riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången i enlighet med särskilt 
avtal som upprättas med Hästnäringens Nationella Stiftelse som delfinansiär av utbildningen, samt med de tre 
riksanläggningarna.  
 
Arbetsformerna varierar och bygger på såväl individuellt arbete som samverkan i grupp. Studenten ges tillfälle 
till träning i aktivt kunskaps-sökande, kritiskt tänkande och problemlösning. De utbildningsformer som 
förekommer är bland annat lektioner (föreläsning), gruppövningar, seminarier, projektarbeten, redovisningar, 
demonstrationer, studieresor, auskultationer, handledd och enskild färdighetsträning samt verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU). Projekt genomförs i kontakt med forskning inom aktuellt område och relaterar teoretiska 
kunskaper till praktiska åtgärder eller erfarenheter.  
 
Utbildningen innehåller moment som är fysiskt ansträngande. Alla färdighetsmoment skall genomföras med 
iakttagande av god säkerhet för människa och häst. 
  
Färdighetsträningen ger studenten möjligheter att kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper i hästhållning. 
Erfarenheterna från färdighetsträningen omsätts på ett aktivt sätt i utbildningen, bland annat i projektarbeten.  
 
Fortlöpande utvärderingar mellan lärare, studenter och näringen med diskussioner av arbetsformer, 
utbildningsinnehåll och utbildningsresultat ingår i utbildningens uppläggning för att kvalitetssäkra programmet.  
 
Studenten följer ett av flera inriktningsalternativ som avser professionell verksamhet med rid-, trav- eller 
islandshästar. Inriktningen som avser verksamhet med ridhästar innefattar ridskoleverksamhet, organisation och 
arbetsledning samt hästutbildning. Inriktningen som avser verksamheter med travhästar fokuserar på 
prestationer, hälsa och hållbarhet. Inriktningen som avser verksamhet med islandshästar innefattar ridning, 
instruktörskap och företagande, t.ex. hästturism. 
  
Årskurs 1 
Under det första året tillägnar studenten sig en bred kunskap och färdighet avseende hästens biologi, skötsel, 
träning och närmiljö under hela dess livscykel. Under året påbörjas färdighetsträning inom rid- eller körkonst. 
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Särskilt beaktas grunderna för att hålla en häst frisk och i god form såväl fysiskt som mentalt. Första terminen 
ger en introduktion till arbetsformer vid högskolestudier samt pedagogik i hästverksamhet. Studenterna på 
inriktningen som avser verksamhet med ridhästar har sin utbildning förlagd till Flyinge. Studenterna på 
inriktningarna travhäst och islandshäst genomför det första året på Wången.  
 
Årskurs 2  
Under det andra året fördjupas utbildningen stegvis mot för inriktningarna relevanta ämnesområden och 
arbetsfält. Under året ges fortsatt färdighetsträning inom rid- eller körkonst. Studenterna på inriktning ridhäst 
genomför sin utbildning på Strömsholm med tyngdpunkt på pedagogik och ledarskap samt företagande. 
Studenterna på inriktning islandshäst genomför sin utbildning på Wången, även dessa med tyngdpunkt på 
pedagogik och ledarskap samt företagande. Studenterna på inriktning travhäst fördjupar sina studier rörande 
träning och skadeförebyggande verksamhet samt ledarskap och företagande på Wången. Under årskurs 2 
genomförs 15 högskolepoäng (hp) verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Mellan årskurs 2 och 3 kan delar av 
VFU förläggas till sommartermin, t.ex. ifråga om semin- och stuteriverksamhet som är säsongsberoende.  
 
Årskurs 3  
Under detta år följer studenten ett antal obligatoriska och valbara kurser på de olika riksanläggningarna efter 
individuella önskemål och uppnådda förkunskapskrav. Detta ger utrymme för kunskaps- och färdighetsmässig 
fördjupning samt analyser av relevanta frågeställningar för respektive inriktning. Från och med läsåret 
2016/2017 är VFU 10 p och verksamhetsförlagd kurs 5 p sammanslagna förlagda till våren. 
 
Självständigt arbete  
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (kandidatarbete) om 15 högskolepoäng, där studenten får 
tillämpa sina kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en aktuell frågeställning inom hippologi. 
 

6. Examination 

I varje kurs ingår ett eller flera prov. Studenterna får betyg enligt den fyrgradiga skalan (5-4-3-U)2, 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. Betygsbeslutet kan inte överklagas. Närmare anvisningar finns om rätten att genomgå förnyad 
examination. Enligt rektorsbeslut 17 december 2007 (Dnr SLU ua 30-4022/07) 
 

7. Examen 

7.1 Examen som utbildningen syftar till  
Kandidatexamen med huvudområdet hippologi enligt utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogrammet 
uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav:  
• minst 60 högskolepoäng kurser inom hippologi (G1N och G1F) 
• minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom hippologi (G2F)  
• minst 15 högskolepoäng självständigt arbete inom hippologi (kandidatarbete, G2E) 
• maximalt 30 högskolepoäng får utgöras av godkända kurser på avancerad nivå 
 Kursfordringarna ska samtidigt uppfylla följande krav: 
• minst 135 högskolepoäng obligatoriska programkurser enligt bilaga 2 
• minst 15 högskolepoäng valbara kurser enligt bilaga 2 
• självständigt arbete inom hippologi enligt bilaga 2 
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Student som uppfyller fordringarna för kandidatexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset 
knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet hippologi (Degree of Bachelor of Science in Equine 
Science). 
  
Av examensbeviset skall framgå att examen uppfyller fordringarna enligt utbildningsplan för Hippolog – 
kandidatprogrammet och vilken inriktning som avses. 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 Hippolog - kandidatprogrammet möjliggör även följande examina under förutsättning att 
SLU:s krav för generella examina är uppfyllda:  
• Hippologexamen  
Hippologexamen uppnås efter fullgjorda kursfodringar (godkända kurser) om 120 hp, varvid följande krav skall 
uppfyllas:  
• 90 högskolepoäng obligatoriska kurser enligt bilaga 2  
• minst 20 högskolepoäng valbara kurser enligt bilaga 2  
• minst 10 högskolepoäng självständigt arbete enligt bilaga 2  
 
Student som uppfyller fodringarna för hippologexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset 
knyts benämningen hippologexamen (Higher Education Diploma in Equine Science). 
 

8. Övrigt  

8.1 Tillgodoräknanden  
Godkända kurser från annan högskoleutbildning, inom eller utom landet, kan tillgodoräknas i kandidatexamen. 
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 något av hippologprogrammen vid SLU före den 1 juli 2010 kan erhålla kandidatexamen 
om kraven enligt punkt 7. Examen är uppfyllda.  
 

Ramscheman 

Du hittar ramscheman för både innevarande och tidigare läsår på http://www.slu.se/utbildning/program-
kurser/program-pa-grundniva/hippolog/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/hippolog/
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/hippolog/
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Bilaga 1 till Utbildningsplan för Hippolog - kandidat program  

Denna bilaga är fastställd av Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Fakulteten för 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap den 7 juni 2010, att gälla fr.o.m. läsåret 2010/11.  

 
Möjlighet till fortsatta studier  
Den student som har fullgjort utbildningen på Hippolog – kandidatprogrammet med avlagd kandidatexamen 
uppfyller särskild behörighet för fortsatta studier på bland annat följande utbildningsprogram vid SLU eller 
andra högskolor och universitet:  
• Animal Science – Master’s Programme, 120 credits  
• Olika masterprogram i utbildning och undervisning  
 

Bilaga 2 till Utbildningsplan för Hippolog - kandidat program  

Denna bilaga är fastställd av Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur den 20 
januari 2016, att gälla för läsåret 2016/17. 

Examenskrav för programmet 

För hippolog - kandidatexamen skall följande krav uppfyllas:  
• minst 135 högskolepoäng obligatoriska programkurser enligt nedan 
• minst 15 högskolepoäng valbara programkurser enligt nedan 
• självständigt arbete (examensarbete) enligt nedan 

Kurser som ges i Hippolog – kandidatprogram läsåret 2016/2017 

Årskurs 1 
Ridhäst 

 HO0100 Hippologisk introduktionskurs, 10 hp 
HO0045 Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp 
HO0095 Hästens biologi och handhavande, 20 hp 
HO0050 Ridkonst och hästhantering - ridhäst I, 25 hp 

  Travhäst 
 HO0100 Hippologisk introduktionskurs, 10 hp 

HO0045 Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp 
HO0095 Hästens biologi och handhavande, 20 hp 
HO0087 Travsport och hästhantering, 25 hp 

  Islandshäst 
 HO0100 Hippologisk introduktionskurs, 10 hp 

HO0045 Pedagogik i hästverksamhet, 5 hp 
HO0095 Hästens biologi och handhavande, 20 hp 
HO0086 Ridkonst och hästhantering – islandshäst I, 25 hp 
 
Årskurs 2 
Ridhäst 

 HO0058 Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet, 15 hp 
HO0062 Ridkonst och hästhantering - ridhäst II, 20 hp 
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HO0084 Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 
HO0060 Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp 
HO0055 Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp 
Travhäst 

 HO0088 Travhäst i träning, 15 hp 
HO0097 Hästens friskvård och rehabilitering I, 10 hp 
HO0055 Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp 
HO0090 Projektledning för hästnäringen, 5 hp 
HO0084 Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 
HO0102 Ledarskap i travhästverksamhet, 5 hp 
HO0060 Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp 
  
Islandshäst  
HO0058 Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet, 15 hp 
HO0089 Ridkonst och hästhantering – islandshäst II, 20 hp 
HO0055 Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp 
HO0084 Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 
HO0060 Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp 
 
Årskurs 3 
Ridhäst 
Kursblock Ridpedagogik 
EX0497 Examensarbete i hippologi, 15 hp 
HO0096 Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp 
HO0101 Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp 
HO0085 Ridkonst och hästhantering – ridhäst III, 10 hp (valbar) 
HO0064 Didaktik för ridlärare, 10 hp (valbar) 
 
Kursblock Hästutbildning 
EX0497 Examensarbete i hippologi, 15 hp 
HO0096 Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp 
HO0101 Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp 
HO0063 Ridkonst och hästutbildning – ridhäst I, 10 hp (valbar) 
HO0073 Ridkonst och hästutbildning – ridhäst II, 10 hp (valbar) 
  
Kursblock Körkonst 
EX0497 Examensarbete i hippologi, 15 hp 
HO0096 Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp 
HO0101 Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp 
HO0061 Körkonst och hästhantering – körhäst I, 10 hp (valbar) 
HO0069 Körkonst och hästutbildning – körhäst II, 10 hp (valbar) 
  
Kursblock Verksamhetsutveckling 
EX0497 Examensarbete i hippologi, 15 hp 
HO0096 Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp 
HO0101 Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp 
HO0070 Ledarskap och arbetsledning, 10 hp (valbar) 
HO0053 Entreprenörskap I, 5 hp (valbar) 
HO0090 Projektledning för hästnäringen, 5 hp (valbar) 
  
  
  
  



~ 22 ~ 

  
  
Islandshäst  
Kursblock Utbildnings/Instruktör 
EX0497 Examensarbete i hippologi, 15 hp 
HO0096 Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp 
HO0101 Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp 
HO0099 Ridkonst och hästhantering – islandshäst III, 10 hp (valbar) 
HO0064 Didaktik för ridlärare, 10 hp (valbar) 
  
Kursblock Träning och hållbarhet 
EX0497 Examensarbete i hippologi, 15 hp 
HO0096 Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp 
HO0101 Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp 
HO0091 Unghäst islandshäst, 10 hp (valbar) 
HO0097 Hästens friskvård och rehabilitering I, 10 hp (valbar) 
  
Travhäst  
Kursblock Utbildning 
EX0497 Examensarbete i hippologi, 15 hp 
HO0096 Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp 
HO0101 Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp 
HO0052 Pedagogik i travhästverksamhet, 10 hp (valbar) 
HO0093 Professionell travverksamhet, 5 hp (valbar) 
HO0053 Entreprenörskap I, 5 hp (valbar) 
  
Kursblock Träning och hållbarhet 
EX0497 Examensarbete i hippologi, 15 hp 
HO0096 Företagsekonomi för hästverksamhet II, 10 hp 
HO0101 Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp 
HO0098 Hästens friskvård och rehabilitering II, 10 hp (valbar) 
HO0093 Professionell travverksamhet, 5 hp (valbar) 
HO0103 Unghäst - travhäst, 5 hp (valbar) 
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Hippologexamen 

Hippologexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 hp inom Hippolog 
- kandidatprogram, varvid följande krav skall uppfyllas: 
 
Hippologexamen Ridlärare: 

• 90 högskolepoäng obligatoriska kurser inom inriktning ridhäst - omfattande årskurs 2 samt de 
obligatoriska kurserna i årskurs 3 på Strömsholm 

• minst 20 högskolepoäng kurser inom inriktning ridhäst - omfattande ”Ridkonst och hästhantering – 
ridhäst III”, 10 hp, och ”Didaktik för ridlärare”, 10 hp, på Strömsholm 

• minst 10 högskolepoäng självständigt arbete – kursen ”Examensarbete i hippologi”, 15 hp 
 
Hippologexamen Stallchef: 

• 90 högskolepoäng obligatoriska kurser inom inriktning ridhäst - omfattande årskurs 2 på 
Strömsholm samt de obligatoriska kurserna i årskurs 3 på Flyinge 

• minst 20 högskolepoäng kurser inom inriktning ridhäst - omfattande ”Ledarskap och 
arbetsledning”, 10 hp, ”Entreprenörskap I”, 5 hp, samt ”Projektledning för hästnäringen”, 5 hp, på 
Flyinge 

• minst 10 högskolepoäng självständigt arbete – kursen ”Examensarbete i hippologi”, 15 hp 
 
Hippologexamen Travsport: 

• 90 högskolepoäng obligatoriska kurser inom inriktning travhäst - omfattande årskurs 2 samt de 
obligatoriska kurserna i årskurs 3 på Wången 

• minst 20 högskolepoäng kurser inom inriktning travhäst – omfattande några av följande kurser 
”Hästens friskvård och rehabilitering II”, 10 hp, ”Unghäst – travhäst”, 5 hp, ”Entreprenörskap I”, 5 hp, 
”Pedagogik i travhästverksamhet”, 10 hp, ”Didaktik i hästverksamhet, projektkurs”, 5 hp, 
”Professionell travverksamhet”, 5 hp 

• minst 10 högskolepoäng självständigt arbete – kursen ”Examensarbete i hippologi”, 15 hp 
 
Student som uppfyller fordringarna för hippologexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset 
knyts benämningen hippologexamen (Higher Education Diploma in Equine Science). 
 

 
För kurser och ramschema läsåret 16/17 
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/hippolog/ 
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