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Sändlista 

 

Nya och reviderade utbildningsplaner för kandidatprogram 
inom PN-NJ 

Begäran 

Utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa utbildningsplan för biologi och miljövetenskap – kandidatprogram, 

enligt bilaga, 

att fastställa utbildningsplan för ekonomi – hållbar utveckling, enligt bilaga, 

att utbildningsplanerna i detta beslut ska gälla från och med antagningen HT17, 

att uppdra till PN-NJ att vid behov besluta om övergångsbestämmelser för redan 

antagna programstudenter på berörda utbildningar. 

Redogörelse för ärendet 

De nya utbildningsplanerna är utformade enligt nya riktlinjer och anvisningar för 

utbildningsplaner och enligt gemensam ramschemastruktur för SLU.  

Kandidatprogrammet i ekonomi får nytt namn och tydligare profil. 

Motiv till beslut 

Enligt beslut i utbildningsnämnden 25 augusti 2015 (§ 53/15) ska från och med 14 

oktober 2015 nya riktlinjer och anvisningar för utbildningsplaner tillämpas. Enligt 

detta beslut ska nya utbildningsplaner införlivas i det nya formatet från och med 14 

oktober 2015, och det ska gälla för samtliga utbildningsplaner senast 2018-09-01.  

Programnämnden för naturresurser och jordbruk (PN-NJ) beslutade vid möte 17 

september 2015 (§ 56 b) att uppdra åt ordförande att utse en arbetsgrupp för utveck-

ling av kandidatprogrammet i ekonomi. Bakgrunden var utbildningsnämndens beslut 

28 augusti 2015. En av de grundläggande frågorna handlade om programmets 

profilering och i detta ingår programmets namn. 
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PN-NJ har föreslagit (2016-11-17) att det nya namnet ska vara: Ekonomi – hållbar 

utveckling. Namnförslaget har beretts av programstudierektor Lovisa Nilsson och 

PN-ledamot Richard Ferguson vilka har fört diskussion inom institutionen för eko-

nomi och också genomförde en enkätundersökning bland studenterna med flera 

alternativa namnförslag. Diskussion har också förts med kommunikations-

avdelningen.  

Namnförslaget avviker från SLU:s praxis för hur programnamn anges (jfr Biologi 

och miljövetenskap – kandidatprogram, Trädgårdsingenjör: odling – kandidat-

program). Utbildningsnämnden delar PN-NJ:s uppfattning att det föreslagna namnet 

tydliggör programmets profil och hierarkin mellan ekonomi och hållbar utveckling i 

programmets uppläggning. Tyngdpunkten ligger på ekonomi med en profilering mot 

hållbar utveckling. Därför är det motiverat att frångå praxis i detta fall. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av utbildningsnämnden efter föredragning av 

programnämndsordförande Pär Forslund. I ärendets beredning har även berörda 

programstudierektorer samt utbildningshandläggare på NJ-kansliet medverkat. 

 

 

Karin Holmgren 

   Pär Forslund 

 

Bilagor 

 
1. Biologi och miljövetenskap – kandidatprogram, 180 hp 

2. Ekonomi – hållbar utveckling, 180 hp 

 

Sändlista 

PN-NJ genom dess ordförande och sekreterare 

Programstudierektorerna vid berörda program 

Fakultetsdirektören och utbildningsledaren vid NJ-kansliet 

Kommunikationsavdelningen genom kommunikationschefen 

Utbildningsavdelningen genom avdelningschefen 
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