Hippologutbildningen är ett treårigt kandidatprogram som ger dig breddade och fördjupade
kunskaper om hästen och hästrelaterad verksamhet samt gör dig förberedd att möta arbetslivet inom
hästbranschen. Unikt för programmet är integrationen
mellan teori och praktik, det du hör på föreläsningen får
du omsätta i det praktiska arbetet med hästen.
Utbildningen finns med tre inriktningar; ridhäst, travhäst och islandshäst och är förlagd till hästnäringens
riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. På
anläggningarna finns allt som gör det möjligt att bedriva
högklassig utbildning, såväl teoretisk som praktisk. Detta
bl a genom att du har tillgång till professionellt kunnande och de senaste rönen från svensk och internationell
hästforskning.

Utbildningens teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel,
utfodring och närmiljö som frisk och sjuk, som ung och
gammal. Du får också lära dig grunder i pedagogik
kopplat till hästverksamhet. Utbildningen innehåller
till stor del studier av praktisk karaktär som du ägnar
åt hästarna, t.ex. ridning, körning, unghäst, träning av
travhäst och häst- och anläggningsvård.
Under din VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i åk
2 och 3 får du möjlighet att omsätta dina kunskaper i
någon professionell hästanknuten verksamhet.
I årskurs tre skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill fördjupa dig i.
Efter examen kan du, om du vill, läsa vidare på masterprogrammet Animal Science och därefter kanske du vill
ägna dig åt forskning inom hästområdet.

På travhästinriktningen studerar du dina tre år på Wången och sätter travhästen i centrum inom alla de områden
som nämns ovan samt fördjupar dig bland annat inom hästens friskvård. Du utvecklar dessutom ditt kunnande inom
sport, företagande och ledarskap.
Wången är Svensk Travsports egen utbildningsanläggning med välmeriterade lärare
och ett oerhört starkt kontaktnät med branschen såväl nationellt som internationellt.
Möjligheterna till utlandspraktik är stora om studenterna så önskar.
Tänkbara yrken för dig som tar din examen är till exempel travtränare, lärare på travskola, gymnasielärare, egen företagare, rådgivare, organisatör, administratör, friskvård
för travhästar m fl.

På ridhästinriktningen läser du ditt första år på Flyinge och år
två och tre på Strömsholm. Under årskurs tre kan du välja mellan
två kursblock, hästutbildning eller ridpedagogik. I utbildningen får
du träning i ridning - såväl i dressyr som i hoppning, körning och
fälttävlan, unghäst samt häst- och anläggningsvård.
Vid anläggningarna Flyinge och Ridskolan Strömsholm finns
mycket framstående och välmeriterade personer som blir dina
lärare. Du får under din utbildning möjlighet att rida väl-utbildade skolhästar som du också kan få
komma ut på tävlingsbanorna med.
Utexaminerade ridhästhippologer jobbar exempelvis som ridlärare, gymnasielärare,
ridskolechefer, hästutbildare, stallchefer, tränare, egen företagare, organisatörer, administratörer,
rådgivare m.m.

Islandshästinriktningen startade 2010 och är förlagd till Wången. I utbildningen får du en
fördjupad kunskap i ridkonst, unghäst, pedagogik och ledarskap samt företagsekonomi.
Utbildningen ger dig goda förutsättningar för att finna din plats på arbetsmarknaden. Som
student på islandshästinriktningen får du en gedigen kunskap med islandshästen i fokus samt
möjlighet att utvecklas till en mycket god ryttare och instruktör.
Här träffar du många framstående hästmänniskor, och flera av
dina lärare har internationella meriter i sporten.
Som islandshästhippolog kan du t.e.x. jobba som ridlärare,
hästutbildare, stallchef, gymnasielärare, tränare, egen företagare,
organisatör, administratör, rådgivare m.m.

”Jag är avundsjuk på de som
får den här möjligheten att
utbilda sig på ett helt annat
sätt än när jag började”
Stig H Johansson

”Hade en sådan här utbildning
funnits när jag var ung hade det
varit helt fantastiskt.”
Kyra Kyrklund,
Professor Ridkonst SLU

”Hippologutbildningen och den
fantastiska anläggningen ger
studenterna möjligheter som jag
själv önskar att jag fått ta del av
i början av min karriär.”
Vignir Jónasson,
Lärare Wången

www.slu.se/hippologutbildning
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HIPPOLOGPROGRAMMET 3 ÅR

Arbetsmarknaden är god för hippologer. Oavsett vilken
inriktning du väljer i din utbildning är hippologprogrammet
unikt i Sverige och i Europa då det kombinerar och integrerar teori med praktik. Det gör dig förberedd på att möta
arbetsmarknaden såväl inom Sverige som internationellt.

SÖK TILL HIPPOLOGUTBILDNINGEN
Examen
Kandidatexamen 180 hp, 3 år,
med huvudområdet hippologi
Särskild behörighet
Områdesbehörighet 15 eller
Områdesbehörighet A14
(undantaget Samhällskunskap 1A2) (Gy11)

Visste du att ca 80%
av hippologerna har
arbete inom hästnäringen
efter sin examen?

Godkänt antagningsprov
Antagningsprov innefattar momenten:
Ridning i hoppning och dressyr (ridhästinr.)
Ridning av islandshäst (islandshästinr.)
Körning av travhäst (travhästinr.)
Häst vid hand / hästhantering (alla inr.)
Yrkeslivserfarenhet om minst sex månader
är meriterande och ger två extra poäng till
godkänt antagningsprov.
Anmälan
Mitten av april på www.antagning.se, definitiva datum inför varje år på antagning.se

Vad arbetar hippologer med?
www.slu.se/hippologutbildning

Antal studieplatser
ca 30 platser på ridhästinriktningen
ca 5 platser på travhästinriktningen
ca 5 platser på islandshästinriktningen
OBS! detaljerade anvisningar om din
anmälan samt utförlig information
hittar du på www.slu.se/hippologutbildning

Hippologprogrammet

HIPPOLOGPROGRAMMET
Sveriges enda universitetsutbildning med häst
RIDHÄST • TRAVHÄST • ISLANDSHÄST

Start
Höst
Frågor?
anna-lena.holgersson@slu.se
018-672143
therese.waerner@slu.se
018-672191

Hippologutbildningen med inriktningarna ridhäst, travhäst och
islandshäst har SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som huvudman och genomförs i nära samarbete med hästnäringen.

Följ oss på
Facebook @hippologprogrammet
Instagram @hippologprogrammet
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