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Lämna förslag till nya ledamöter i programnämnden för utbildningar inom landskap &
trädgård (PN-LT)!
Nu ges LTV-fakultetens anställda möjlighet att föreslå nya PN-ledamöter samt
gruppsuppleanter inför mandatperioden 2019–22. De föreslagna personerna ska
vara tillfrågade. Beslut fattas av FN-LTV före 1 april 2019.
Ledamöterna i programnämnden för utbildningar inom landskap & trädgård (PNLT) tillsätts 1) av fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap (FN-LTV), 2) av de aktuella studentkårerna och 3) (i
förekommande fall) av de andra fakultetsnämnderna vid SLU. Det här uppropet
avser den första kategorin, dvs. de lärarledamöter som tillsätts av FN-LTV. Även
ordföranden i PN tillsätts av FN-LTV, medan vice ordföranden tillsätts internt
inom PN-LT. Under mandatperioden 2016–19 är dessa positioner tillsatta enligt
följande:
•
•
•
•
•
•

Ordförande: Mats Gyllin
Vice ordförande: Lars Mogren
Ledamot: Ulla Myhr
Ledamot: Fredrik Fernqvist
1 gruppsuppleant: Lotta Nordmark
2 gruppsuppleant: Anna Peterson

Skicka förslagen senast den 29 januari 2019 till kristine.kilsa@slu.se

Postadress: Box 55, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 4
Org nr: 202100-2817
internt.slu.se/utbildningscentrum

Tel: 040-41 50 00 (vx)

Intresseanmälan ledamöter PN-LT

Bilaga 1: utdrag ur styrelsens delegationsordning avseende
programnämndernas sammansättning och arbete:
”8. Programnämnder (PN) för utbildning på grund- och avancerad nivå
8.1 Sammansättning
Rektor fastställer vilka programnämnder som ska finnas och hur dessa ska vara
sammansatta och anknutna till fakulteterna. Ledamöterna utses av respektive
fakultetsnämnder för en tid av tre år med tillträde tre månader efter det att en
nyvald fakultetsnämnd har tillträtt. De ledamöter som är studenter utses av Sluss.
De ledamöter som utses av fakultetsnämnderna ska ha den vetenskapliga eller
konstnärliga kompetens som avses i 2 kap. 6§ Högskolelagen (1992:1434).
8.2 Åligganden
Programnämnderna åligger:
att, i anslutning till att universitetets strategi revideras, i samråd med
fakultetsnämnderna överlämna förslag till strategi för utbildningen inom sitt
ansvarsområde till UN,
att årligen lämna förslag till UN om
•
•

utbud och dimensionering av utbildningsprogram,
utbildningsplaner samt vid behov om ändringar i dessa,

att årligen besluta om de kurstillfällen som ska erbjudas,
att för varje program utse en programstudierektor som har de kvalifikationer och
befogenheter som framgår av de riktlinjer rektor beslutar om,
att besluta om:
•
•
•
•

antagning till senare del av program,
kursplaner,
ersättningsnivåer för programkurser och fristående kurser enligt UN:s
riktlinjer,
frågor gällande antagning till program med lokal antagning.

att tillse att utbildningsprogram och fristående kurser håller hög kvalitet och därvid
ta initiativ till och ansvara för regelbunden utvärdering av utbildningen. UN och
berörda fakultetsnämnder ska informeras om resultaten.
att avge yttrande till överklagandenämnden avseende avslag på ansökan om
tillgodoräknanden, samt
att vid behov bevilja ytterligare personer närvaro- och yttranderätt.”
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Intresseanmälan ledamöter PN-LT

Bilaga 2: utdrag ur rektors delegationsordning avseende
programnämnd LT:s sammansättning och arbete:

” 22.1 Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT)
Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT), programme
board for education in landscape and horticulture, består av minst fyra och högst
sju lärare och tre ledamöter som utses av Sluss. För lärarna ska finnas två
gruppsuppleanter. Fyra av lärarna och gruppsuppleanterna utses av
fakultetsnämnden för LTV-fakulteten, som även ska utse en av de fyra lärarna till
ordförande. Övriga fakultetsnämnder får utse vardera en lärare som ledamot i PNLT. Dekanerna ska, om det inte är uppenbart obehövligt, samråda sinsemellan
innan fakultetsnämnderna utser ledamöter i andra programnämnder än dem som de
har huvudansvar för. PN-LT ska inom sig utse vice ordförande. Nämnden får
besluta om närvaro- och yttranderätt för andra personer.”

3

Intresseanmälan ledamöter PN-LT

Bilaga 3: Lista över program inom PN-LT:s ansvarsområde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp (5 år, yrkesprogram)
Landskapsarkitektprogrammet, Uppsala (5 år, yrkesprogram)
Landskapsingenjörsprogrammet, Alnarp (3 år, yrkesprogram)
Landskapsingenjörsprogrammet, Uppsala (3 år, yrkesprogram)
Trädgårdsingenjör/design, Alnarp (3 år, kandidatprogram)
Trädgårdsingenjör/odling, Alnarp (3 år, kandidatprogram)
Agroecology, Alnarp (2 år, masterprogram)
Horticultural Science, Alnarp (2 år, masterprogram)
Hållbar stadsutveckling, Alnarp (2 år, masterprogram)
Landscape Architecture, Alnarp (2 år, masterprogram)
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation, Uppsala (2 år,
masterprogram)
Outdoor Environments for Health and Well-being, Alnarp (2 år,
masterprogram)

Dessutom delar PN-LT tillsammans med andra PN ansvaret även för dessa SLUövergripande program:
•
•

Plant Biology for Sustainable Production (2 år, masterprogram)
Sustainable Food Systems (2 år, masterprogram)
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