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Förkunskaper
 Kandidatexamen inom relevant område (t ex biologi, miljövetenskap) eller
yrkesexamen inom relevant område (t ex agronom, veterinär, djursjukskötar eller
hippologexamen).
 Biologi 60 hp inklusive etologi 15 hp.
 Svenska 3
 Engelska B/6,
eller motsvarande.

Programbeskrivning
Djurskyddsprogrammet ger en god förberedelse för yrkesverksamhet inom offentlig
sektor. Utbildningen är också forskarförberedande. Studenten ges färdigheter om hur
djur som omfattas av djurskyddsbestämmelserna ska hållas och skötas och lär sig att
bedöma om djurhållningen bedrivs enligt gällande djurskyddslagstiftning. Vidare ges
kunskaper om författningar som omgärdar personal som utför offentlig kontroll samt
tillämpning av den relevanta lagstiftningen i handläggning av djurskyddsärenden.

Mål
Utbildningens mål följer Högskoleförordningen (1993:100):
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl
överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt
insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 visa fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
 visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna

insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 visa fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
 visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar,
 visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser
och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika
grupper, och
 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings och utvecklingsarbete eller
för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
 visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om
etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete,
 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och
 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
Programspecifika mål
Efter fullgjord utbildning ska studenten kunna:
 bedöma och problematisera komplexa frågeställningar inom djurskyddsområdet och
självständigt kunna analysera djurens situation i olika inhysningssystem,
 redovisa systemförståelse angående förvaltningsrätt och djurskyddslagstiftning och
deras tillämpning i djurskyddssammanhang, och
 riskvärdera kontrollobjekt och tillämpa olika kontrollmetoder i samband med offentlig
kontroll av djurskydd.

Innehåll och struktur
Programöversikt
Djurskyddsprogrammets innehåll och upplägg är anpassat för att möjliggöra för
studenter med olika bakgrund att tillgodogöra sig innehållet, och studierna kan ske på
både hel och halvfart. Utbildningen består av fyra kurser, beskrivna nedan.
Kurser eller delkurser inom programmet kan komma att ges på engelska.
Kurser i programmet
Djurskydd, djurhållning och förvaltningsrätt, 15 hp, G2F *#
På kursen behandlas grunderna till djurhållning och djuruppfödning,
djurskyddslagstiftning, förvaltningslagen, handläggning av djurskyddsärenden samt
djuretik.
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd, inriktning lantbrukets djur, 15 hp,
A1N *#
Kursen behandlar djurhållningsformer för lantbrukets djur, grunder i skötsel, hantering,
utfodring samt inhysningsmiljö, enligt gällande lagstiftning. Därutöver ingår etologi och
uppfödning av lantbrukets djur samt vetenskaplig metodik.
Magisterkurs i djurhållning och djurvälfärd inriktning ovanliga produktionsdjur,
15 hp, A1N *#
Kursen behandlar djurhållningsformer för ovanliga produktionsdjur samt grunder i
skötsel, hantering, utfodring samt inhysningsmiljö, enligt gällande lagstiftning. Därutöver
ingår etologi och uppfödning av ovanliga produktionsdjur samt vetenskaplig metodik.
Examensarbete, 15 hp, A1E*#
Ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

Kursen behandlar djurhållningsformer för ovanliga produktionsdjur samt grunder i
skötsel, hantering, utfodring samt inhysningsmiljö, enligt gällande lagstiftning. Därutöver
ingår etologi och uppfödning av ovanliga produktionsdjur samt vetenskaplig metodik.
Examensarbete, 15 hp, A1E*#
Ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.
*= Kurs inom huvudområdet biologi
#= Obligatorisk kurs inom programmet

Samhällsrelevans
Djurskydd och djurhälsa är essentiella delar av den jordbruksbaserade livsmedelskedjan.
Djurskyddslagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god
djurvälfärd och respekt för djur. Offentlig kontroll av djurskydd är av grundläggande
betydelse för att det ska vara möjligt att säkerställa att målen med lagstiftningen uppnås.
Kontrollmyndigheterna ska ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning
som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande
sätt.
Examensarbetet kan genomföras i samarbete med företag och myndigheter, och
studenterna uppmuntras att delta i seminarier med gästande forskare och i konferenser
som anordnas vid Linnéuniversitetet.
Internationalisering
I utbildningen belyses globaliseringens effekter på djurhållning och djurskydd, till exempel
vilken koppling import av djur har till specifika djurskyddsproblem som i dagsläget saknas
i Sverige.
Perspektiv i utbildningen
I utbildningen åskådliggörs betydelsen av djurskydd och djurhälsa inom jordbrukets
livsmedelskedja, och den roll kontrollmyndigheten har i produktion av säkra livsmedel
med gott djurskydd och djurhälsa. Kurserna inom djurskyddsprogrammet behandlar,
förutom statstjänstemäns roll i en allt mer komplex omvärld, också värdegrundsfrågor,
bemötande, klarspråk samt djuretiska förhållningssätt gällande användningen av djur för
olika syften. Även ekologiska jordbrukets del i hållbarhetsarbete och bevarande av
biologisk mångfald ingår.

Kvalitetsutveckling
Programrådet sammanträder årligen för säkerställande av kvalitet och utveckling av
programmet så att det håller hög nationell och internationell nivå, och ansvarar för att
programmet är adekvat och uppfyller kraven för dagens och morgondagens
arbetsmarknad. Värdering av djurskyddsprogrammet sker efter varje genomförd kurs av
studenter och lärare. Kursvärdering besvaras anonymt. Kursvärderingsresultat, analys
och förslag på åtgärder återkopplas till de studenter som genomfört kursen i nära
anslutning till dess avslut. Sammanställning av resultat och analys från föregående kurs
samt i förekommande fall genomförda åtgärder presenteras för de studenter som deltar
vid nästa kurstillfälle. Kursvärdering sammanställas och arkiveras enligt gällande
dokumenthanteringsplan.

Examen
Efter avklarade studier som motsvarar de fordringar som finns angivna i
Högskoleförordningens examensordning samt i den lokala examensordningen för
Linnéuniversitetet kan studenten ansöka om examen. De som fullföljt programmet
Magisterprogram inom djurskydd kan erhålla följande examen:
Filosofie magisterexamen med inriktning mot djurskydd.
Huvudområde: Biologi.
Master of Science (60 credits) with specialization in Animal Welfare.
Main field of study: Biology.
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset
följer Diploma Supplement (engelska).
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