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Sändlista 

 

Reviderad utbildningsplan för lantmästare – 
kandidatprogram 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa utbildningsplan för lantmästare – kandidatprogram enligt bilaga, 

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

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

antagna programstudenter på berörd utbildning. 

Redogörelse för ärendet 

De nya utbildningsplanerna är utformade enligt nya riktlinjer och anvisningar för 

utbildningsplaner och enligt gemensam ramschemastruktur för SLU.  

Kraven för lantmästarexamen modifieras. 

Motiv till beslut 

Enligt beslut i utbildningsnämnden 25 augusti 2015 (§ 53/15) ska från och med 14 

oktober 2015 nya riktlinjer och anvisningar för utbildningsplaner tillämpas. Enligt 

detta beslut ska nya utbildningsplaner införlivas i det nya formatet från och med 14 

oktober 2015, och det ska gälla för samtliga utbildningsplaner senast 2018-09-01.  

 

För lantmästarexamen görs en smärre ändring i examenskraven. Tidigare krav på 

10 hp självständigt arbete ändras till 7,5 hp som en anpassning till den nya ram-

schemastrukturen. Detta innebär ett undantag från SLU:s riktlinjer för självständiga 

arbeten som säger att dessa ska omfatta minst 15 hp. Undantaget begärs p.g.a. att 

lantmästarexamen endast är en tvåårig examen. Generell examen på motsvarande 

nivå är högskoleexamen där omfattningen på ett självständigt arbete inte är reglerad. 
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UN efterlyste den 8 december 2016 ett klargörande från PN-NJ om från vilken ålder 

relevant arbetslivserfarenhet ska räknas. Det är 18 år som utgör den nedre gränsen. 

Detta behöver tydliggöras i informationen till potentiella sökande. 

PN-NJ behöver besluta om övergångsbestämmelser avseende tidigare antagna lant-

mästarstudenters möjligheter att genomföra självständigt arbete om 7,5 hp för att 

uppfylla kraven för lantmästarexamen. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämndens ordförande efter föredrag-

ning av utbildningshandläggare Johanna Nilsson. I ärendets beredning har även 

programstudierektorer Kristina Ascárd medverkat. 

 

 

Karin Holmgren 

   Johanna Nilsson 

 

Bilaga 

Lantmästare – kandidatprogram, 180 hp 
 

Sändlista 

PN-NJ genom dess ordförande och sekreterare 

Programstudierektor vid berörda program 

Fakultetsdirektören och utbildningsledaren vid NJ-kansliet 

Kommunikationsavdelningen genom kommunikationschefen 

Utbildningsavdelningen genom avdelningschefen 
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