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Sändlista

Ny version av utbildningsplan för hortonomprogrammet
Begäran
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa utbildningsplan för hortonomprogrammet enligt bilaga,
att utbildningsplanen i detta beslut ska gälla från och med antagningen HT17.

Redogörelse för ärendet
Utbildningsplanen har beretts av PN-LT och behandlats på dess möte 2016-11-16,
§ 99 (SLU ID: ltv.2016.1.1.1-28), och 2017-01-18, § 8. Den följer den nya mallen
för utbildningsplaner. Fordringarna för hortonomexamen ändras enligt följande:
Nya examensfordringar





obligatoriska programkurser om 165 hp
valbara programkurser om 90 hp
självständigt arbete om 15 hp på grundnivå i huvudområdet biologi eller
trädgårdsvetenskap
självständigt arbete om 30 hp på avancerad nivå i huvudområdet biologi
eller trädgårdsvetenskap.

Äldre examensfordringar.





obligatoriska programkurser om 150 hp
valbara programkurser om 105 hp
självständigt arbete om 15 hp på grundnivå i huvudområdet biologi eller
trädgårdsvetenskap
självständigt arbete om 30 hp på avancerad nivå i huvudområdet biologi
eller trädgårdsvetenskap.
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Motiv till beslut
För hortonomstudenter antagna mellan HT09 och HT16 har det varit 15 hp valbarhet
i årskurs 3 samt 90 hp valbarhet i årskurs 4-5. Före HT09 var valbarheten i åk 3
begränsad mellan två kurser, en odlingsinriktad och en marknadsinriktad kurs. Från
HT09 ökades valbarheten så att man kunde välja mellan flera kurser.
På förslag av PN-LT utformas nu hortonomutbildningen för antagna från och med
HT17 så att den omfattar obligatoriska kurser i årskurs 1-3 och valbara kurser åk 4-5,
på samma sätt som landskapsarkitektprogrammen. Initiativet kommer från programrådet trädgård (en rådgivande grupp lärare och studentrepresentanter för PSR) för att
säkerställa att hortonomer får en tillräckligt bred grund för yrkesexamen. Förändringen säkerställer att studenterna kommer att uppfylla programmålen inom odlingssystem och marknadsföring. Valbarheten i åk 4-5 ger sedan möjlighet för fördjupning och fungerar bra med utbytesstudier. Vidare har studenter alltid möjlighet att
genom tillgodoräknande av kurs studera på annat lärosäte även på grundnivån.

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av vice
programnämndsordförande Lars Mogren och programnämndssekreterare Boel
Sandskär. I ärendets beredning har även programstudierektorer Salla Marttila samt
utbildningshandläggare Cecilia Hollingby medverkat.
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