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Uppföljning av ifrågasatta examinationsrätter för
djursjukvårdarprogrammet och
trädgårdsingenjörsprogrammet vid Sveriges
lantbruksuniversitet
Ärendet
Högskoleverket har i sitt beslut (Reg. nr: 643-3155-05) anmodat Sveriges
lantbruksuniversitet att redovisa vilka åtgärder man har vidtagit för att säkerställa
att den vetenskapliga fördjupningen och progressionen inom
trädgårdsingenjörsprogrammet och djursjukvårdarprogrammet når kvalitetsmålen
för högre utbildning. Sveriges lantbruksuniversitet har i en skrivelse daterad 200803-05 (Dnr. 30-874/08) meddelat Högskoleverket vilka åtgärder man vidtagit för
att uppnå kvalitetsmålen.

Högskoleverkets bedömning
Generella åtgärder
Sveriges lantbruksuniversitet har gjort ett ambitiöst arbete med att utveckla de
ifrågasatta utbildningarna efter de rekommendationer Högskoleverkets aviserade.
Universitetsstyrelsen har fattat beslut om att planera för att samtliga tvååriga
utbildningar ska vara minst treåriga och gjort en hemställan till Regeringen om att
få genomföra detta.

Djursjukvårdarprogrammet
Universitetet är i slutfasen att anställa en disputerad lektor på utbildningen.
Utbildningsledningen har också utfört flera viktiga insatser för att kvalitetssäkra
den omfattande praktiktjänstgöringen. Man planerar även för att flera av de
verksamma forskarna på institutionen i Skara i större utsträckning ska medverka i
utbildningen för att förstärka den vetenskapliga kompetensen. Högskoleverket
delar uppfattningen att en disputerad lektor snarast bör anställas och detta bör vara
det inledande steget till att etablera en livaktig forskningsmiljö kopplad till
utbildningen. Bedömargruppens övriga rekommendationer om att bland annat
förbättra jämställdhetsarbetet, det internationella arbetet samt att se över
kravnivåerna har varit föremål för diskussion, men inga synbara förbättringar har
ännu redovisas.
Trädgårdsingenjörsutbildningen
Trädgårdsingenjörsprogrammet redovisar att andelen lärare med doktorsexamen är
62 procent (26/42). Andelen disputerade kursansvariga lärare är 55 procent på
utbildningen, men vid en av inriktningarna (designinriktningen) är andelen
mindre än hälften. Bedömargruppens rekommendationer att få en bättre balans
mellan inslagen av biologi, teknik, ekonomi samt att förbättra kvalitetssäkringen
och internationaliseringen har inte skett nämnvärt. Universitetet har heller inte
gett tydliga signaler om att man avser höja adjunkternas vetenskapliga kompetens.
Sammanfattning
Det är Högskoleverkets bedömning att de vidtagna åtgärderna för att förbättra
utbildningen är på god väg men har ännu inte visat konkreta resultat. För att
garantera högskolemässigheten måste utbildningarna bli treåriga och avslutas med
kandidatexamen. Studenterna på Djursjukvårdarprogrammet måste i större
utsträckning meddelas undervisning av disputerade lärare.
Trädgårdsingenjörsutbildningen har överlag en hög andel disputerade lärare.
Däremot är mindre än hälften av de kursansvariga inom designinriktningen
disputerade. Det är verkets bedömning att de disputerade lärarna i högre
utsträckning måste medverka som kursansvariga och ta ett pedagogiskt och
vetenskapligt ansvar för inriktningen design.
Högskoleverket stödjer universitetets önskemål att förlänga de tvååriga
yrkesutbildningarna som en vital åtgärd för att fastställa dessa utbildningars
högskolemässighet. Högskoleverkets rekommendation är att Regeringen bifaller
universitetets hemställan. Det är enligt verkets uppfattning en förutsättning för att
Sveriges lantbruksuniversitet ska få behålla examinationsrätten för dessa
utbildningar.
Det är verkets uppfattning att svenska yrkesexamina bör vara minst tre år med
krav på vetenskaplig fördjupning. När nu den högre utbildningen harmoniseras i

2

Europa, är detta den enda rimliga hållningen för att garantera högskolemässighet
samt att möjliggöra studentutbyte mellan olika nivåer och mellan länder.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Anders Flodström, efter
föredragning av utredare Joakim Palestro i närvaro av avdelningschef Clas-Uno
Frykholm, huvudsekreterare Lena Adamson samt informationschef Eva Ferndahl.
I ärendets handläggning har Professor emeritus Bruno Nilsson deltagit.
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