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Antal nybörjarplatser i utbildningsprogram på grund- 
och avancerad nivå för läsåret 2016/17 

Beslut 

Rektor beslutar 

att antalet nybörjarplatser på program hösten 2016 fastställs enligt bilaga, samt 

att beslut om eventuellt tekniskt överintag fattas av respektive programnämnd. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt styrelsens delegationsordning (dnr SLU ua.Fe.2013.1.1.1-4911) åligger det 

UN att till rektor lämna förslag till det antal nybörjarplatser som ska finnas på varje 

utbildningsprogram. Nybörjarplatser innebär antalet platser på ett utbildningspro-

gram baserat på utbildningens resursmässiga dimensionering. Antagning av nya 

studenter ska göras upp till minst denna nivå, under förutsättning att det finns 

behöriga sökande. 

UN har behandlat frågan om utbildningens dimensionering vid flera tillfällen under 

läsåret 2015/16, bland annat den 25 augusti 2015. Programnämnderna (PN) har 

redovisat sina bedömningar av rimlig dimensionering inom tilldelad resursram.  

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 

Den resursmässiga tilldelningen sätter ramen för totala antalet platser på en utbild-

ning. Med kännedom om avhoppsfrekvens och liknande kan ett väl avvägt antal 

nybörjarplatser anges. Uppdrag och prestationsersättning ges maximalt för hel-

årsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr) i nivå med totala antalet utbildnings-

platser. 

För att fylla antalet nybörjarplatser kan ett så kallat tekniskt överintag vara 

motiverat. Det innebär att fler studenter antas än det finns nybörjarplatser på 

programmet. Målsättningen är att antalet registrerade, nya studenter en tid efter 

utbildningens start ska vara i paritet med antalet nybörjarplatser.  
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Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av 

utbildningshandläggare Johan Torén och i närvaro av universitetsdirektör Martin 

Melkersson. 

 

Sändlista 
Utbildningsnämnden 

Programnämnderna 

Universitetsdirektören 

 

Kopia för kännedom 
Fakultetsdirektörerna 

Chefen för utbildningsavdelningen 

Planeringschefen 

Chefen för ledningskansliet 

Internrevisionschefen 

Kommunikationschefen 

Överbibliotekarien 

Utbildningsledarna 

Sluss 
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Bilaga: Antal nybörjarplatser per utbildningsprogram 2016/17  

Antal platser = minsta antal nybörjarplatser som ska erbjudas (tekniskt överintag kan förekomma) 

Programnämnden för utbildning inom 

landskap och trädgård (PN-LT) 
Program-

kod 

Antal 

platser 

HT16 

Kommentar 

 

Programgrupp landskapsarkitektur, Alnarp 
   

Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp LY002 60  
Landscape Architecture – Master’s 
programme 

LM006 20  

 

Programgrupp landskapsarkitektur, Ultuna 
   

Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna NY004 60  
 

Programgrupp park och trädgård 
   

Landskapsingenjörsprogrammet LY001 45  
Trädgårdsingenjör: design – 
kandidatprogram 

LK004 25  

Hållbar stadsutveckling, ledning, 
organisering och förvaltning – 
masterprogram 

LM004 20 Samarbete med Malmö högskola, SLU ansvarar för antagning. 

Outdoor environment for health and well-
being – Master’s programme 

LM007 25 Samarbete mellan flera fakulteter inom SLU. 

 

Programgrupp odling, trädgård 
   

Hortonomprogrammet LY003 20  
Trädgårdsingenjör: odling – 
kandidatprogram 

LK005 45  

Agroecology – Master’s programme LM005 20  
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Programnämnden för utbildning inom 

naturresurser och jordbruk (PN-NJ) 
Program-

kod 

Antal 

platser 

HT16 

Kommentar 

 

Programgrupp naturvetenskap 
   

Nyckel till natur och miljö – natur-

vetenskaplig bastermin, 20 veckor 

BASNT 40 Ges på vårterminen, ansökan 15 oktober året innan. 

Agronomprogrammet – livsmedel NY002 30  
Agronomprogrammet – mark/växt NY003 35  
Biologi och miljövetenskap – 
kandidatprogram 

NK001 45  

EnvEuro – European Master in 
Environmental Science 

NM025 30 Samarbete med lärosäten inom ELLS, varje lärosäte ansvarar för sin 

antagning. 

Plant biology – Master’s programme NM008 30 Samarbete med Uppsala universitet och Stockholms universitet. 

Antagning på alla tre lärosäten. 
Soil and water management – Master’s 
programme 

NM010 20  

 

Programgrupp teknik 

   

Civilingenjör i energisystem TES2Y  Samarbete med Uppsala universitet, som ansvarar för antagning. 

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik TMV2Y  Samarbete med Uppsala universitet, som ansvarar för antagning. 
 

Programgrupp lantmästare 

   

Lantmästare – kandidatprogram LK006 50  
 

Programgrupp ekonomi 

   

Agronomprogrammet – ekonomi NY001 45  
Ekonomi – kandidatprogram NK005 35  
Agricultural economics and management 
– Master’s programme 

NM002 15  

Agricultural Food and Environmental 

Policy Analysis (AFEPA) 

-  Masterprogram inom Erasmus Mundus. Université catholique de 

Louvain (Belgien) är koordinerande och ansvarar för antagning. 
Environmental economics and 
management – Master’s programme 

NM005 25  
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Programgrupp landsbygd/miljö/ 

tvärvetenskap 

Program-

kod 

Antal 

platser 

HT16 

Kommentar 

Agronomprogrammet – landsbygds-
utveckling 

NY007 35  

Environmental communication and 
management – Master’s programme 

NM026 30  

Rural development and natural resource 
management – Master’s programme 

NM009 30  

Sustainable development – Master’s 
programme 

NM011  Samarbete med Uppsala universitet, som ansvarar för antagning. 

 

 

Programnämnden för utbildning inom 

skog (PN-S) 
Program-

kod 

Antal 

platser 

HT16 

Kommentar 

Programgrupp skogsmästare    
Skogligt basår för blivande skogsmästare 
(Jälla), 40 veckor 

BASSM 16  

Skogsmästarprogrammet SY002 45  
 

Programgrupp jägmästare + master 
   

Tekniskt/naturvetenskapligt basår för 
blivande jägmästare 

- 10 Genomförs av Umeå universitet. 

Jägmästarprogrammet SY001 80  
Euroforester – Master’s programme SM001 30  
Management of fish and wildlife 
populations – Master’s programme 

SM003 30  

Sustainable Forest and Nature 
Management (SUFONAMA) 

-  Masterprogram inom Erasmus Mundus. Københavns universitet är 
koordinerande lärosäte och ansvarar för antagning. 
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Programnämnden för utbildning inom 

veterinärmedicin och husdjursvetenskap 

(PN-VH) 

Program-

kod 

Antal 

platser 

HT16 

Kommentar 

 

Programgrupp veterinärmedicin 

   

Veterinärprogrammet VY002 100  
Tilläggsutbildning för veterinärer  
(Tu-vet) 

TU001 6 För veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. 
Utbildningen ger inte examen, men möjliggör svensk veterinär-
legitimation 

 

Programgrupp djuromvårdnad 

   

Djursjukskötare – kandidatprogram VK003 60 När djursjukskötarexamen (180 hp) införs omformas programmet 

från ett kandidat- till ett yrkesprogram. 
 

Programgrupp husdjursvetenskap 
   

Agronomprogrammet – husdjur VY001 30  
Etologi och djurskydd – kandidatprogram1 VK002 30  
Sport- och sällskapsdjur – kandidat-
program 

VK006 20 Nytt program 2016. 

Animal science – Master’s programme VM003 40  
Infection Biology – Master´s programme VM004  Samarbete med Uppsala universitet, som ansvarar för antagning.  

 

Programgrupp hippologi 

   

Hippolog – kandidatprogram 

 inriktning ridhäst 

 inriktning travhäst 

 inriktning islandshäst 

VK004 40 Samarbete med hästbranschen, som delfinansierar utbildningen. 

 

 


