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Programnämnden för utbildning inom 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap 

 

Bilaga 1 till Utbildningsplan för hippolog - 
kandidatprogram 
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 2010/2011. 

Möjlighet till fortsatta studier 
Den student som har fullgjort utbildningen på hippolog – kandidatprogram 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 
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Bilaga 2 till Utbildningsplan för hippolog – 
kandidatprogram 
Denna bilaga är fastställd av Programnämnden för utbildning inom 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap den 27 januari 2015, att gälla för läsåret 
2015/2016. 

Examenskrav för programmet 
För hippolog – kandidatexamen enligt utbildningsplan för hippolog – 
kandidatprogram 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 2015/2016 
Kurser som inte är markerade som valbara är obligatoriska 
 
År 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 
 
År 2 
Ridhäst 

 HO0058 Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet, 15 hp 
HO0089 Ridkonst och hästhantering - ridhäst II, 20 hp 
HO0084 Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 
HO0060 Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp 
HO0055 Företagsekonomi för hästverksamhet I, 5 hp 
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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 hästföretag I, 5 hp 
HO0084 Seminariekurs i hästens biologi, 5 hp 
HO0060 Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp 
 
År 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) 
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Islandshäst  
Kursblock Utbildning/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 kursfodringar (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 fodringarna för hippologexamen får på begäran ett 
examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen hippologexamen (Higher 
Education Diploma in Equine Science). 
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