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Uppdrag som programstudierektor 
Programnämnden för utbildningar inom landskap & trädgård (PN-LT) 
söker nya programstudierektorer för de program som nämnden ansvarar 
för. Tillträde: 2019-07-01. Uppdragen innebär dels strategiska frågor kring 
respektive programs utveckling, samverkan med bransch och samhälle, 
rekryteringsprinciper m.m., dels praktiska frågor som studentärenden, 
ramschemafrågor, programspecifika kursplaner och kommunikation med 
institutioner, programnämnden och andra programstudierektorer.  

Bedömningskriterier 
För att kunna bli aktuell som programstudierektor vid något av PN-LT:s 
program, krävs följande: 

• En anställning vid SLU som medger den omfattning som krävs 
av uppdraget. 

• De fordringar som anges i rektors delegationsordning (se bilaga). 
• Erfarenhet av undervisning på högskolenivå. 
• Högskolepedagogisk utbildning. 

 

Vidare är följande meriterande: 

• Dokumenterad vetenskaplig eller konstnärlig kompetens inom 
ramen för programmets ämne(n), t.ex. doktorsexamen (för 
mastersprogrammen är doktorsexamen ett krav). 

• Visad pedagogisk skicklighet. 
• Erfarenhet av utbildningsplanering. 
• Erfarenhet av den eller de branscher som programmet 

huvudsakligen riktar sig mot. 
 

Varje PSR-uppdrag varar i tre år till mandatperiodens slut (2022-06-30) 
inom ramen för en befintlig tjänst på SLU. Förlängning efter detta är möjlig 
i ytterligare en period och därefter ytterligare en period, om rektor medger 
detta. Omfattningen varierar normalt från 20% till 50%, beroende på 
programmets längd och platsantal. I praktiken innebär detta att den 
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institution där PSR är anställd blir kompenserad med GU-medel från 
fakulteten motsvarande den del av lönen som uppdraget omfattar. Det är 
möjligt att vara programstudierektor för mer än ett program. Det är också 
möjligt att diskutera omfattningen. 

Vill du veta mer? Kontakta PN-ordförande Mats Gyllin (mats.gyllin@slu.se, 
tel. 040–415537) eller LTV-fakultetens utbildningshandläggare eller 
utbildningsledare (Utbildningscentrum). 

Intresseanmälan bör innehålla en motivering till varför just du vore lämplig 
som programstudierektor för det eller de program som ansökan avser, samt 
CV.  

OBS! Sista datum för att skicka intresseanmälan till PN:s 
ordförande är 2019-03-15! 

Uppdrag som utlysningen avser 
Utlysningen avser de flesta av de program som PN-LT ansvarar för. Några 
uppdrag har nyligen tillsatts och ingår därför inte i utlysningen. Nuvarande 
PSR har möjlighet att söka förlängning av pågående uppdrag.  

1. Treåriga grundprogram 

Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram 
Omfattning: 25% 

Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram 
Omfattning: 35% 

Landskapsingenjörsprogrammet – Alnarp 
Omfattning: 30% 

Landskapsingenjörsprogrammet – Uppsala 
Omfattning: 30% 
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2. Femåriga grundprogram 

Landskapsarkitektprogrammet – Uppsala 
Omfattning: 50% 

3. Tvååriga masterprogram 

Agroecology 
Omfattning: 20% 

Horticultural Science (+ hortonomprogrammet) 
Omfattning: 30% 

I detta uppdrag ingår även det femåriga hortonomprogrammet. Sista kullen 
togs in ht–2017. 

Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning 
Omfattning: 20% 

Programmet ges i samarbete med Malmö Universitet och ansvaret är delat. 

Landscape Architecture 
Omfattning: 20% 

Majoriteten av kurserna är också programkopplade till 
landskapsarkitektprogrammet Alnarp, så samarbete med PSR för detta är 
viktig. 

Outdoor Environments for Health and Well-being 
Omfattning: 20% 

Programmet ges delvis på distans och kurserna på halvfart. Samarbeten med 
institutioner på S- och VH-fakulteterna ingår.  
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Bilaga – Utdrag ur rektors delegationsordning 
23. Programstudierektorer (PSR)  

23.1 Allmänt  

En nytillträdd programnämnd ska utse PSR för en tid av tre år med början 
sex månader efter det att nyvalda fakultetsnämnder har tillträtt. Uppdraget 
kan förlängas med en treårsperiod, sammanlagt sex år. Om rektor medger 
det, kan en programnämnd besluta om ytterligare förlängning. Den som 
utses till PSR ska ha den vetenskapliga eller konstnärliga kompetens som 
avses i 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434). En PSR:s ansvar omfattar ett 
eller flera utbildningsprogram.  

23.2 Åligganden  

Det åligger en PSR  

att utveckla programmets akademiska progression och kvalitet,  

att företräda programmet i samarbeten inom och utanför SLU,  

att samråda med av Sluss utsedda studentrepresentanter och med prefekter 
eller av prefekterna utsedda företrädare för berörda institutioner,  

att bereda utbildningsplan och ramschema inom givna ekonomiska ramar,  

att besluta om smärre revideringar i befintliga kursplaner för kurser inom 
ansvarsområdet,  

att följa upp, analysera och rapportera till programnämnden (PN) om 
programmets akademiska progression och studenternas resultat, såväl 
kvalitativt som kvantitativt,  

att vägleda och tillhandahålla information vad gäller studierna inom 
programmet samt att informera om och hänvisa till övrig studentservice som 
finns inom universitetet,  

att yttra sig över en begäran om tillgodoräknande av utbildning för enskilda 
studenter,  

att besluta om dispens från obligatoriska kurser för enskilda studenter, samt  

att yttra sig om antagning till senare del av program samt byte av inriktning 
inom program. 


