Rektor

BESLUT

Dnr SLU ua 2015.1.1.1-1061

2015-03-09

Exp. den 2015-03-09

Sändlista

Antalet nybörjarplatser på program läsåret 2015-16 för utbildning
på grund- och avancerad nivå
Beslut
Rektor beslutar
att antalet nybörjarplatser på program hösten 2015 fastställs enligt bilaga, samt
att beslut om eventuellt tekniskt överintag fattas av respektive PN.

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 studenter som ska antas till program.
Nybörjarplatser innebär antalet platser på ett utbildningsprogram baserat på
utbildningens resursmässiga dimensionering. Antagning av nya studenter ska göras
upp till minst denna nivå, under förutsättning att det finns behöriga sökande.
UN beslutade 2015-11-26 (SLU ua 2014.1.1.1-4787) att uppdra åt programnämnderna (PN) att redovisa det antal nybörjarplatser per utbildningsprogram 2015
som bedöms vara en rimlig dimensionering inom tilldelad resursram.
UN beslutade på sitt sammanträde den 2015-02-25 att till rektor föreslå antalet
nybörjarplatser enligt bilaga 1.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser
Den resursmässiga tilldelningen sätter ramen för totala antalet platser på en
utbildning. Med kännedom om avhoppsfrekvens och liknande kan ett väl avvägt
antal nybörjarplatser anges. Uppdrag och prestationsersättning ges maximalt för hst
och hpr i nivå med antal utbildningsplatser.
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.

Postadress:
Besöksadress:
www.slu.se

Tel: 018-67 10 00 (vx)
Mobilnr:
Maria.orvehed@slu.se

Antalet nybörjarplatser på program läsåret 2015-16 för utbildning på grund- och avancerad nivå

Beslut i detta ärende har, i rektors frånvaro, fattats av prorektor Lena AnderssonEklund efter föredragning av områdeschef Maria Orvehed och i närvaro av
biträdande universitetsdirektör Daniel Gillberg.

Lena Andersson-Eklund

Maria Orvehed
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Bilaga
Antal utbildningsplatser vid SLU 2015
PN
Programgrupp
Kod

Programnamn

Uppdaterad 2015‐02‐19
Nybörjarplatser Kommentar
SLUkurs
Antal 2015

PN landskap & trädgård
Landskapsarkitekt exkl. Uppsala
LY002 Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp
LM006 Landscape Architecture ‐ Master´s programme
Landskapsarkitekt Uppsala
NY004 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna
Park och trädgård
LY001 Landskapsingenjörsprogram
LK004 Trädgårdsingenjör: design ‐ kandidatprogram
Hållbar stadsutveckling ‐ ledning, organisering och
LM004 förvaltning ‐ masterprogram
Outdoor environment for health and well‐being ‐
LM007 Master´s programme
LG001 Natur, hälsa och trädgård ‐ magisterprogram
Odling, trädgård
LY003 Hortonomprogrammet
LK005 Trädgårdsingenjör: odling ‐ kandidatprogram
LM005 Agroecology ‐ Master´s programme

60
20
60
45
25
20
25 Nytt program 2015
0 Ingen fortsatt antagning
20 strukturstöd beräknas på 20 hst/lå
45
20

PN naturresurser & jordbruk
Naturvetenskap
BASNT Nyckel till natur och miljö
NY002 Agronomprogrammet ‐ livsmedel
NY003 Agronomprogrammet ‐ mark/växt
Biologi och miljövetenskap ‐ kandidatprogram
Biologi med inriktning mot bioteknik ‐
NK002 kandidatprogram
EnvEuro ‐ European Master in Environmental
NM025 Science

NK001

NM010 Soil and water management ‐ Master´s programme
NM008 Plant biology ‐ Master´s programme
Teknik
TES2Y Civilingenjörsprogrammet i energisystem
TMV2Y
Lantmästare
LY007
Ekonomi
NY001
NK005

42
30 strukturstöd beräknas på 20 hst/lå
35 strukturstöd beräknas på 20 hst/lå
45
30
30
20
30
UU ansvarar för antagning

Civilingenjörsprogrammet i miljö‐ och vattenteknik
Lantmästare ‐ kandidatprogram

Agronomprogrammet ‐ ekonomi
Ekonomi ‐ kandidatprogram
Agricultural economics and management Master´s
NM002 programme
Environmental economics and management ‐
NM005 Master´s programme
Food ‐ Innovation and Market ‐ Master´s
NM024 Programme

UU ansvarar för antagning
50
40
40
15
25
0

Landsbygd/miljö/tvärvetenskap
NY007 Agronomprogrammet ‐ landsbygdsutveckling
Environmental communication and management ‐
NM026 Master´s programme
NM011 Sustainable development ‐ Master´s programme
Rural development and natural resource
NM009 management ‐ Master´s programme

35
30
UU ansvarar för antagning
30

PN Skog
Skogsmästare
Skogligt basår
SY002 Skogsmästarprogrammet
Jägmästare + master
SY001 Jägmästarprogrammet
SM001 Euroforester ‐ Master´s programme
Management of fish and wildlife populations ‐
SM003 Master´s programme

16
45
80
30
30

PN veterinärmedicin & husdjur
Veterinärmedicin
VY002 Veterinärprogrammet
Tilläggsutbildning för utländska veterinärer
TUVE
Djuromvårdnad
VK003 Djursjukskötare ‐ kandidatprogram
Husdjursvetenskap
VY001 Agronomprogrammet ‐ husdjur
VK002 Etologi och djurskydd ‐ kandidatprogram
VK001 Husdjursvetenskap ‐ kandidatprogram
VM003 Animal science ‐ Master´s programme
Hippologi
VK004 Hippologprogrammet

100

40
40
40
0 Tillfälligt antagningsstopp 2015
40
40

