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Examinationsrätt för utbildning på grund- och
avancerad nivå vid LTV-fakulteten
Redogörelse för ärendet
Enligt SLUs riktlinjer för examination (SLU ID: SLU.ua 2013.1.1.1-3088) är det
fakulteten som beslutar om övergripande examinationsrätt, därefter kan prefekt
fatta beslut om examinatorer på specifika kurser:
Examinationsrätt för institution
Varje fakultet ska definiera inom vilka av SLU:s huvudområden som fakultetens
institutioner och eventuella enheter har rätt att examinera. Motsvarande ska
göras för ämnen som inte utgör huvudområden vid SLU. Varje dekanus
ansvarar för att respektive fakultetsnämnd avgör lämpligt organ inom
fakultetens organisation för beslut om examinationsrätt för institution. ...
För att institution ska ha rätt att examinera på grundnivå inom något av SLU:s
huvudområden krävs disputerade och tillsvidareanställda lärare med relevant
ämneskompetens och/eller tillsvidareanställda forskare med docentkompetens
inom relevant område.
För att institution ska ha rätt att examinera på avancerad nivå inom något av
SLU:s huvudområden krävs minst en professor med relevant ämneskompetens.
För att institution ska ha rätt att examinera inom något ämne som inte utgör
huvudområde krävs anställd lärare inom relevant ämnesområde. Undantag kan
medges vid beställd utbildning där lärare har anställning vid annat lärosäte.
Tidsbegränsade dispenser angående examinationsrätt för institution
(motsvarande) kan beviljas av respektive fakultet.
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För kurser som är dubbelklassade gäller följande:
För att en institution ska ha rätt att examinera dubbelklassade kurser ska
institutionen ha examinationsrätt i båda huvudområdena/ämnena. I annat fall
krävs en medansvarig institution med examinationsrätt i det huvudområde eller
ämne som saknas vid kursansvarig institution.

Tilldelad examinationsrätt
Examinationsrätten tilldelas LTV-fakultetens institutioner enligt nedanstående
tabell.

Grundnivå

Avancerad nivå

Biologi (BI)

BT
LAPF
VF
VSB

BT
LAPF
VF
VSB

Företagsekonomi (FÖ)

AEM

AEM

Kemi (KE)

VF
VSB

VF
VSB

Landskapsarkitektur (LK)

AEM
LAPF
SOL

AEM
LAPF
SOL

Lantbruksvetenskap (LB)

AEM
BT
LAPF
VF
VSB

AEM
BT
LAPF
VF
VSB

Livsmedelsvetenskap (LV)

AEM
BT
LAPF
VF
VSB

AEM
BT
LAPF
VF
VSB

Matematisk statistik (MS)

BT

Trädgårdsvetenskap (TD)

AEM
BT
LAPF
VF
VSB

AEM
BT
LAPF
VF
VSB
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Teknologi (TN)

AEM
BT
LAPF

Statistik (ST)

BT

AEM
BT
LAPF

Förkortningar:
AEM: Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi, miljöpsykologi
BT: Institutionen för biosystem och teknologi
LAPF: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
SOL: Institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur
VF: Institutionen för växtförädling
VSB: Institutionen för växtskyddsbiologi
Examinationsrätt i husdjurvetenskap har tilldelats av annan fakultetsnämnd (VH)
(SLU ID SLU.ua.2017.1.1.1-1907).
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PROTOKOLLSUTDRAG § 61/2018
2018-05-23
SLU-ID: SLU.ltv.2018.1.1.1-253

Protokollsutdrag § 61 från protokoll fört vid
sammanträde med fakultetsnämnd den 23 maj 2018
Tid och plats
Onsdagen den 23 maj i Stora sessionssalen, Slottet, Alnarp

Närvarande ledamöter
Namn
Håkan Schroeder
Lena Ekelund Axelson
Kristina Blennow
Jan-Eric Englund

Titel
Forskningsledare, ordförande
Professor, vice ordförande
Professor
Universitetslektor

Ylva Henriksson
Märit Jansson
Linda-Maria Mårtensson
Kerstin Nordin
Anna-Lovisa Nynäs

Vice ordf ULS, student
Universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Universitetsadjunkt
Doktorandrådsledamot,
forskarstuderande

Närvarande

Via video, §§ 57 68
§§ 61 - 75
Via video

Tjänstgörande suppleant
Namn
Helena Persson Hovmalm

Titel
Forskare, 2:a suppleant,
VDFU

Närvarande
§ 68

Titel
Forskare, 2:a suppleant,
VDFU

Närvarande
§§ 57 - 67 och 69 75

Titel
Fakultetshandläggare
Verksamhetsledare
Ordf LMK, student
Utbildningsledare

Närvarande
§ 67
§ 62

Närvarande suppleant
Namn
Helena Persson Hovmalm

Övriga närvarande
Namn
Ida Andersson
Caroline Dahl
Oskar Jansson
Kristine Kilså

§§ 57 - 61
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Övriga närvarande
Namn
Torleif Ljung

Titel
Fakultetshandläggare,
sekreterare
Prefekt AEM
SACO
Kommunikatör
Fakultetsdirektör
Forskare
Forskningssekreterare

Christina Lunner Kolstrup
Joel Markgren
Anette Neldestam Larsson
Margit Nothnagl
Nina Vogel
Tomas Österman

Närvarande

§ 67
§§ 57 - 62 och 67
§ 62
§ 67

Förhindrade
Namn
Mats Gyllin
Andrus Kangro
Thea Folke

§ 61

Titel
Forskare, VDGU
SACO
Ordf ASK, student

Examinationsrätt för utbildning på grund- och
avancerad nivå
Föredragande:
Handlingar

Kristine Kilså

- Beslutsförslag
- Examinationsrätt för utbildning på grund- och avancerad nivå
vid LTV-fakulteten
- Examinationsrätt professorer

SLU ID: SLU.
ltv.2018.1.1.1-253

Ärendet i korthet
Enligt SLUs riktlinjer för examination (SLU ID: SLU.ua
2013.1.1.1-3088) är det fakulteten som beslutar om övergripande
examinationsrätt, därefter kan prefekt fatta beslut om
examinatorer på specifika kurser. För att institution ska ha rätt att
examinera på avancerad nivå inom något av SLU:s
huvudområden krävs minst en professor med relevant
ämneskompetens.
LTV-fakulteten har innan detta beslut fattats inte haft något
övergripande beslut om huvudområden såsom SLU:s riktlinjer
föreskriver.
LTV-fakulteten bedriver undervisning i huvudområdena
trädgårdsvetenskap, lantbruksvetenskap, biologi, teknologi,
kemi, landskapsarkitektur, företagsekonomi,
livsmedelsvetenskap, husdjursvetenskap samt ämnet statistik.
Examinationsrätt i livsmedelsvetenskap har med tidigare FNbeslut (SLU ID: ltv.2017.1.1.1-890) tilldelats alla institutioner,
och kommer nu att ingå i detta samlade beslut.
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Efter att utskicket till fakultetsnämnden gjorts inkom
avdelningen för landskapsarkitektur vid institutionen för stad och
land med förslag om att den inte ska examinationsrätt i biologi
på grundnivå, vilket godkändes av fakultetsnämnden.
Beslut
att tilldela examinationsrätt för utbildning på grund- och
avancerad nivå enligt det styrande dokumentet i bilaga 1,
att upphäva det specifika beslutet angående examinationsrätt i
livsmedelsvetenskap (SLU ID: ltv.2017.1.1.1-890), samt
att examinationsrätten ska tas upp vid fakultetsnämndens första
möte hösten 2019.

Vid protokollet:

Torleif Ljung
Sekreterare

Justeras:

Håkan Schroeder

Anna-Lovisa Nynäs

Ordförande

Justeringsperson
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