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Sändlista 

 

Nya versioner av utbildningsplaner för  
trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram och 
trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa utbildningsplan för trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram, enligt 

bilaga, 

att fastställa utbildningsplan för trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram, enligt 

bilaga, 

att utbildningsplanerna i detta beslut ska gälla från och med antagningen HT17, 

att uppdra till PN-LT att vid behov besluta om övergångsbestämmelser för redan 

antagna programstudenter på berörda utbildningar. 

Redogörelse för ärendet 

De föreslagna utbildningsplanerna har behandlats på PN-LT:s möte 2016-11-16,  

§ 99 (SLU ID: ltv.2016.1.1.1-28), och mötet beslöt att skicka utbildningsplanerna till 

UN för fastställande inför antagning HT2017. Nya utbildningsplaner föreslås för de 

tre programmen enligt den nya mallen för utbildningsplaner.  

För Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram ändras ett antagningsvillkor, en 

omformulering av ”antagningsprov” till ”urvalsprov”. 

 

För Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram ändras ett antagningsvillkor 

genom att möjligheten till tilläggspoäng tas bort från utbildningsplanen. 
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Formulering under rubrik Examen (gemensam för båda trädgårdsingenjörs-

programmen) ändras i enlighet med Anvisningar för utbildningsplaner (SLU ID: 

SLU ua.2015.1.1.1-4942): 

Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram/Trädgårdsingenjör: design – 

kandidatprogram syftar till en programkopplad kandidatexamen som är en 

generell examen samt möjliggör en trädgårdsingenjörsexamen som är en 

yrkesexamen. 

Motiv till beslut 

För trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram föreslås en omformulering av 

begreppet ”antagningsprov” till ”urvalsprov”, eftersom detta bättre beskriver hur 

provet används. 

Tilläggspoäng för yrkeslivserfarenhet tas bort som urval till trädgårdsingenjör: 

odling – kandidatprogram. Den främsta anledningen till denna förändring är att det 

är väldigt resurskrävande och har inte gett några extra studenter på programmet i 

större utsträckning.  

För att ta reda på om någon student ska ha tilläggspoäng behöver antagningen 

granska alla behöriga sökande till programmet. Inför HT16 var det 240 ansökningar 

som granskades manuellt (ca 8 h handläggningstid), vilket resulterade i att en person 

fick meritvärde pga arbetslivserfarenhet. Denna person hade dock ändå kommit in på 

programmet på sitt betyg. 

När antagningen har sammanställt statistik på antagningsomgångarna 2011-2015 är 

det åtta studenter som antagits via tilläggspoäng varav tre av dessa inte påbörjade 

studierna. Av de resterande fem var det två som ändå kommit in utan tilläggs-

poängen. 

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av 

programnämndsordförande Mats Gyllin. I ärendets beredning har även program-

studierektorerna Karin Svensson och Salla Marttila samt utbildningshandläggarna 

Cecilia Hollingby och Annica Thomsson medverkat. 

 

 

Karin Holmgren 

   Mats Gyllin 

Bilagor 

1. Utbildningsplan för trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram, 180 hp 

2. Utbildningsplan för trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram, 180 hp 
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Sändlista 

PN-LT genom dess ordförande och sekreterare 

Programstudierektorerna vid respektive trädgårdsingenjörsprogram 

Fakultetsdirektören och utbildningsledaren vid LTV-kansliet 

Kommunikationsavdelningen genom kommunikationschefen 

Utbildningsavdelningen genom dess avdelningschef 

SLUSS 

 

 


