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SLU:s utbildningar  före Bologna….. 

• Ursprung från Skogs-, Veterinär- och Lantbrukshögskolan,  

  med en stark koppling till näringsliv/sektorer 

• Forskningsanknytning ökade starkt från 80-talet  

• Magisterprogram (t.ex. Naturresurs- och Skogsvetarprogrammen) 

  och generella examina från 90-talet 

• I allmänhet sämre söktryck till generella program än yrkesprogram 

• Signifikanta skillnader i etableringsgrad 

 



Hur skiljer sig etableringsgraden mellan nyexaminerade  

med yrkesexamen och generell examen? 

 
SCB data 2009, totalt 2095 folkbokförda med examen från grundutbildning   

(eller >90% av utb.) 2007 – 2009 

Generell examen  78% 

Yrkesexamen 87% 

Och efter doktorsexamen? 
 

SCB data, totalt 1156 folkbokförda med svensk grundexamen och 

doktorsexamen vid SLU 1996-2006 

FilDr 88% 

AgrDr+SkogDr+VetDr 95% 

 



☻Främja anställningsbarhet  
 - etablerade yrkesprogram/examina kvar 
 - sektorsroll och samverkan med näringarna tydliggörs 

☻Främja rörlighet 
 - obligatoriskt självständigt arbete på grundnivå 
 - möjligheter till generella examina i alla yrkesprogram 
 - graderade betyg  
 - rekrytering på tre nivåer 

☻Främja internationell konkurrenskraft 
 - masterprogram inom SLU:s starka forskningsområden 
 - masterprogram på engelska 
 - aktivt medverkan i europeiska samarbeten 

Bolognaprocessens mål  
och SLU:s strategi för Bolognaarbetet 



Examina på avancerad nivå 

Yrkesexamina 
Veterinär, 330 hp 

Jägmästare, 300 hp 

Hortonom, 300 hp 

Landskapsarkitekt, 300 hp 

Agronom, 270 hp 

Master (och magister) 
Biologi, husdjursvetenskap, markvetenskap, företagsekonomi, 

landskapsarkitektur, miljövetenskap m.fl.  



Exempel på masterprogram 

• Animal Science 

• Agroecology 

• Rural Development and Natural 

Resource Management 

• Soil and Water Management 

• Sustainable Development 

• Plant and Forest Biotechnology 

• Agricultural Economics and Management 

• Environmental Communication and Management 

• Environmental Pollution and Risk Assessment 

•   

•    



10 

12 

69 

9 

Kandidat 

Kort yrke 
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Master 

~29% HST på avancerad nivå 

HST per programtyp 2010 



Kandidatexamen inom yrkesprogrammen? 
Mycket litet intresse ännu – 

av 950 studenter registrerade på långa yrkesprogram 2007-2008 

har endast 25 tagit ut en kandidatexamen (3%) 

Generell examen i tillägg till yrkesexamen? 
Intresse varierar mellan yrkesprogram/examen – 

Veterinär & jägmästare ~ 0  

Landskapsarkitekt (24%), Agronom (38%), Hortonom (67%) 

 

NB! Studenterna har fortfarande börjat efter gamla studieordningen,  

de flesta generella examina är gamla magistern 

Studenternas intresse av dubbla examina 



Fortsatt stort intresse  för yrkesprogram/examina 
 

Studieplaner för dubbla examina 

+ ger breddad arbetsmarknad 

- ger minskad tydlighet, utbildningsinformation svårare   

+ svarar mot studenternas intresse; utveckling följs upp 

+ i linje med nuvarande fokus på kunskapstriangeln 

- minskar studenternas valfrihet och  möjlighet till utbytesstudier 

? kan hög kvalitet upprätthållas både för yrkeskompetens och  

   för vetenskapligt djup? 

2012-13; 

kvalitetsutvärdering och översyn av utbildningsstruktur vid SLU 

Slutsatser? 


