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Yttrande över remiss från Universitets- och
högskolerådet, UHR, om förslag till föreskrifter om
ändring i UHR:s föreskrifter (2019:1) om särskild
behörighet (4.1.2-00100-2021)
Sammanfattning
SLU välkomnar remissens huvudpunkter, men har några redaktionella synpunkter.

Generella synpunkter
Naturkunskap 2 som får ersättas av Naturbruksprogrammet med vissa kurser
Förslaget innebär att kurserna Naturkunskap 1a1, Djurhållning samt Hästkunskap 1,
om de lästs inom Naturbruksprogrammet, tillsammans kan ersätta Naturkunskap 2.
SLU ställer sig mycket positiv till förslaget då det innebär att studenter från
hästinriktningen på Naturbruksprogrammet kan bli behöriga i Naturkunskap 2
genom sin gymnasieutbildning. Samtliga inriktningar på naturbruksprogrammet
kan därmed enligt förslaget leda till behörighet i Naturkunskap 2, vilket SLU anser
är mycket positivt. Det skulle leda till en större tydlighet för gymnasieeleverna.
Naturkunskap 2 krävs för särskild behörighet till flera utbildningar på grundnivå
vid SLU som kan vara av intresse för naturbrukselever. Elever från
Naturbruksprogrammet är också mycket viktiga för flera av SLU:s utbildningar.
Särskild behörighet för utbildning som leder till agronom-, hortonom- och
jägmästarexamen
UHR föreslår att reglering av särskild behörighet för utbildning som leder till
agronom-, hortonom- samt jägmästarexamen utgår ur Universitets- och
högskolerådets föreskrifter om särskild behörighet.
SLU välkomnar förslaget, som harmonierar med den omstrukturering av berörda
utbildningar som SLU har genomfört.
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Specifika synpunkter
Beskrivningen av hur studenter kan uppnå examenskravet för jägmästarexamen
enligt SLU:s nya utbildningsstruktur rymmer fler möjligheter än de som framgår i
tabell 1. I tabell 1 samt på sidan 2 i konsekvensutredningen anges att vart och ett av
kandidatprogrammen ska åtföljas av ett specifikt masterprogram för att leda till
jägmästarexamen. Så är inte fallet. Genom att kombinera kandidat- och
masterprogram och välja lämpliga kurser inom programmen kan kraven för
jägmästarexamen uppnås. Först väljer studenten ett av de treåriga
kandidatprogrammen; Skogsvetarprogrammet, Skogsekonomi eller Forest and
landscape. Därefter väljer studenten ett tvåårigt masterprogram, t ex Forest ecology
and sustainable management, Euroforester, Conservation and management of fish
and wildlife eller Forest bioeconomy. Vilka kombinationer av kandidat- och
masterprogram som uppfyller kraven för jägmästarexamen beror på studentens val
av kurser inom valda program. Se vidare information på www.slu.se och i SLU:s
lokala examensordning.
Beslut om detta yttrande har prorektor Karin Holmgren fattat efter föredragning av
avdelningschef Maria Orvehed vid utbildningsavdelningen. Innehållet har
utarbetats av enhetschef Helena Lundvik samt antagningshandläggare Kristina
Eriksson och Leo Pierini vid enheten för studieadministration på
utbildningsavdelningen. I beredningen har även Anders Jäderlund,
utbildningsledare vid fakulteten för skogsvetenskaplig, samt Anna-Lena
Holgersson, föreståndare hippologenheten, deltagit.
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