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Dagens program
• Studentwebben
• Ansökan, anmälan till kurser, anmälan till tentamen
• Allmänt om läsår, kurser
• Examensmöjligheter
• Kursutbud
• Tillgodoräknande
• Utlandsstudier
• Studier på heltid: Kurser, Närvaro, kurshemsidor, Canvas, Betygskriterier, 
Examination 
• Viktiga datum
• Vem kontakta i olika frågor



Studentwebben 
https://student.slu.se/

https://student.slu.se/


Studentwebben 
https://student.slu.se/

https://student.slu.se/


Programsidan 
https://student.slu.se/studier/ku
rser-och-program/program-pa-
grundniva/tradgardsingenjor-
odling/

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/tradgardsingenjor-odling/


Föregående
Programsida

https://student.slu.se/studier/ku
rser-och-program/program-pa-
grundniva/tradgardsingenjor-
odling1/

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/tradgardsingenjor-odling1/


Kurssök
https://student.slu.se/s
tudier/kurser-och-
program/kurssok/

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/


Ansökan, anmälan kurser, tentamen

• Ni var automatiskt antagna och anmälda till botaniken. 
Övriga kurser HT är ni antagna till

• Övriga kurser denna terminen: registrering.
• Kommande terminer: Ansökan/anmälan för nästa 

termin, en termin i taget (se nedan)
• Antagning, Prioritering gäller per TERMIN, inte per 

PERIOD. Tänk på hur ni rangordnar.
• Registrera er på kurs: 7 dagar innan t.o.m. kursstart
• Anmäl er till tentamen(!!!) Senast 10 dagar innan
• Ansökningsdag för vårterminen: 15 oktober



läsår 60 hp delad i 4 perioder
• ett läsår 60 hp (högskolepoäng)
• en period 15 hp = ca 10 veckor
• en vecka = 1,5 hp

• hösttermin: period 1 och 2
• vårtermin: period 3 och 4 
• övrigt: sommarperiod

• Studentwebb > Studier > Terminstider och 
ortspecifika uppgifter > Alnarp



huvudområde

• kurser klassas enligt ämnesområde och nivå

• trädgårdsvetenskap TD horticultural science
– tvärvetenskapligt ämne
– biologi BI
– teknologi TN
– företagsekonomi FÖ



nivå visar progression
• Grundnivå 

– G1N grundläggande/särskild behörighet
– G1F förkunskapskrav under 60 hp inom 
huvudområdet
– G2F förkunskapskrav minst 60 hp inom 
huvudområdet
– G2E kandidatarbete: förkunskapskrav totalt 120 hp
var av minst 60 hp inom huvudområdet
– GXX praktikkurs

• Avancerad nivå 
– A1N, A1F, A2E masterarbete,AXX



olika typer av examina

• generella examina (nationella examenskrav)
– kandidatexamen
– masterexamen

• yrkesexamina (specifika examenskrav/SLU)
– trädgårdsingenjör
– hortonom

https://student.slu.se/studier/examen/

https://student.slu.se/studier/examen/


90 hp
Tv

Självständigt arbete
(kandidatarbete)

15 hp

Kurs G2F-nivå
15 hp

Kurser
60 hp

Kurser
90 hp

Valfritt ämnesområde

Kandidatexamen 180 hp



kandidatexamen
• 180 hp varav minst 90 hp i ett huvudområde, varav 
minst 15 hp G2F-kurs och 15 hp kandidatarbete
• generell kandidatexamen 180 hp
Trädgårdsvetenskap eller Biologi



yrkesexamen

yrkesexamen trädgårdsingenjör, 3-årig
Ramschemakurser
• 120 hp obligatoriska från åk 1-2 
• 45 hp valfria kurser från år 3
• 15 hp examensarbete (självständigt arbete)
• Man kan använda kurser utanför ramschemat 
om de kan tillgodoräknas (relevant ämne)
• vanligt att ta ut både yrkesexamen och 
kandidatexamen



nya krav för yrkesexamen hortonom

• 300 hp genom kandidat- och masterexamen
• kandidatexamen i TD eller BI

– kandidatarbete i TD från SLU eller utländskt univ
– kandidatarbete i BI från SLU

• masterexamen i TD eller BI
– genom masterprogrammet Horticultural Science

• kurser i följande ämnen ska ingå:
– 90 hp trädgårdsvetenskap (dubbelklassning ok)
– 60 hp biologi, 30 hp företagsekonomi, 15 hp teknologi
– 7,5 hp kemi
– 7,5 hp statistik



obligatoriska och valbara kurser

• åk 1-2: obligatoriska kurser 120 hp

• åk 3: valbara kurser 45 hp + kandidatarbete
– kurser i ramschemat
– …även utanför ramschemat vid SLU eller annat 
universitet i Sverige eller utomlands



ramschema – tring/odling
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

Åk 1
Obligatoriska 
kurser

Botanik 7,5hp

Grundl. kemi 
7,5 hp

Odling och 
kvalitet hos 
trädgårds-
produkter 15 hp

Teknologi, mark 
och klimat för 
odling 15 hp

Trädgårds-
marknaden 15
hp

Åk 2
Obligatoriska 
kurser

Växtskydd,
grundkurs 7,5 
hp

Trädgårds-
företaget
15 hp

Odling i 
trädgårds-
företag
15 hp

Odlings-system 
i trädgårds-
företag
15 hpVäxtfysiologi 

grundkurs   7,5 
hp

Åk 3 valfria
exempel

Produktion och 
förädling av 
frukt-, bär- och 
vin

Hydroponic 
Systems in 
Horticultural 
Production and 
Public 
Environment

Postharvest –
biologi och 
teknologi efter 
skörd

Kandidat-
arbete

exempel Utökad växt-
och ståndort-
kännedom

Projektkurs 
Trädgård

Kandidat-arbete Urban 
Agriculture and 
Social 
Interaction



ramschema – Ramschemaboken



ramschema – Ramschemaboken



valfri praktikkurs
• under sommaren eller terminstid

– förkunskapskrav: 45 hp godkända kurser i programmet 
– möjlig redan under sommaren efter åk 1

• syftet: att få erfarenhet av en arbetsplats
– årsplanering, arbetsuppgifter, lokaler, maskiner, personal…
– nätverkande, reflektion över egna kunskaper
– deltagande i vanliga arbetsuppgifter

• studenten letar efter praktikplats själv
– 15 hp kurs: 9 v praktik + 1 v för uppgifter

• kursledaren godkänner praktikplatsen
– företag, organisation, kommun… i Sverige eller utomlands



kurser från tidigare studier?

• kurser från tidigare högskolestudier kan ingå i 
examen
• ansökan om tillgodoräknande
• ang. ovanstående: hårdare att ersätta 
obligatoriska kurser (År 1-2)



utbytesstudier kan ingå i examen
• SLU har många utbytesavtal

– de flesta i Europa 
• exempel på var studenter varit:

– Wageningen, Holland
– Wien, Österrike
– Hohenheim, Tyskland
– Bologna, Italien
– Budapest, Ungern
– Edinburgh, Skottland
– Helsingfors, Finland
– Tokyo, Japan
– …

freemover: åker utan 
avtal, på egen hand

CSN
stipendium/Europa
boende
försäkring
tillgodoräknande



ansökan för utbytesstudier
• Norden, Europa, utanför Europa

– tidig ansökan: i början av december för 
utbytesstudier under följande läsår

– du söker på hösten på åk 2 för att kunna åka på utbyte under åk 3

– två steg: ansökan 1. SLU, 2. värduniversitet
• MFS: examensarbete i ett låginkomstland

– ansökan september och februari (om inte annat ges)
• Studentwebb > Studier > Studier utomlands
• internationell handläggare i Alnarp: Jenny Larsson

• internationell ämneskoordinator för trädgård/jordbruk 
i Alnarp: Salla Marttila

• PSR hjälper också



studier på heltid
• en vecka = 1,5 hp = 40,5 timmar studietid

• kurser består av schemalagda föreläsningar, 
övningar i sal och utomhus, utflykt, redovisningar 
m.m. 

• …samt icke-schemalagd undervisning: 
hemuppgifter, projektarbete, tentaläsning m.m.
– studenten styr över sin egen studietid



• obligatorisk närvaro markerad i schemat
– kan vara t.ex. övningar, redovisningar, utflykt, 
seminarier, handledning: närvarolista

• föreläsningar är vanligtvis inte obligatoriska, MEN
– föreläsningar och litteratur kompletterar varandra
– föreläsningar ger ofta sammanhang för ämnet
– möjlighet att ställa frågor

• du förväntas att vara med i schemalagd under-
visning oavsett om den är obligatorisk eller ej

–…och komma i tid

är det obligatorisk närvaro…?



exempel på 
kurshemsida



anslagstavla – kurshemsida

FRAMFÖR ALLT VIKTIG INNAN KURSEN BÖRJAR

• aktiveras ca 8 v i förväg: litteraturlista
• preliminärt schema 4 v i förväg, uppdaterat 
schema vid kursstart
• betygskriterier i början av kursen
• kursplan alltid synlig: lärandemål och innehåll
• kursutvärdering – studentrepresentant väljs



exempel på Canvas-sida



Canvas – Kursens hemmaplan
• Acceptera inbjudan innan eller vid kursstart
• Plattform under kursens gång
• Filer av relevans för kursen: ofta schemafil, samt 
föreläsningar, zoom-inspelningar (Media gallery) 
etc.
• Meddelanden från lärare
• Kursdeltagare och lärare på kursen
• Många olika enheter (moduler, diskussioner etc)
• Olika kurser strukturerade olika



varje kurs har betygskriterier

• betygskala underkänd-3-4-5
• ibland godkänd/underkänd (praktikkurs)
• kopplade till lärandemålen i kursplaner
• kursledare går igenom betygskriterier: vad som 
krävs för att bli godkänd och för att nå högre betyg

– examination (kan vara olika former och flera delar)
– obligatoriska moment

• examinator ger betyg: oftast, men inte alltid, 
samma person som kursledare



examination
• examinationsformer varierar
• skriftlig tentamen (prov) i sal eller utomhus
• muntlig tentamen i sal eller utomhus
• inlämningsuppgifter 

– projektrapport, labbrapport, dagbok, modell…
• muntliga presentationer
• deltagande i vissa moment, ex. laboration, 
utflykt, seminarium…
• examination kan bestå av flera delprov i 
kombination med inlämningsuppgifter och 
obligatoriska moment



FUSK…?(!!!)
• Vad räknas egentligen som fusk?
• Plagiering, att klippa och klistra direkt från en 
annan text, utan att uppge källa, är inte tillåtet.
• Får aldrig använda textstycken eller annat 
material som om det vore ens eget.
• Om man ska berätta med egna ord (på 
tentamensfråga eller i uppsats, examensarbete) 
så får man inte använda andra texter direkt.
• Leder till längre eller kortare avstängning
• Några få meningar kan räcka.



om du inte blir klar…

• 2 omtentamenstillfälle ska erbjudas 
– vanligtvis på gemensamma omprovsdagar (om 
inte annat ges)
– ok att tentera fler gånger

• inlämningsuppgifter: nytt datum eller vid nästa 
kurstillfälle
• obligatoriska moment: vid nästa kurstillfälle om 
inte möjligt tidigare (ibland ersättningsuppgift)



studieuppehåll

Med platsgaranti vid återkomst:
• särskilda skäl krävs
• blankett på Studentwebben
Uppehåll utan särskilda skäl (ingen platsgaranti):
• Ingen blankett
• Kom ihåg att meddela kursledare och 

programstudierektor.

• Kom ihåg att anmäla dig i kurser i tid!
• Man kan tentera under uppehåll



vem kan jag fråga…?

• tillgängliga för alla studenter
• studievägledare/allmän: 

Anton Caringer, Lotten Ahlqvist
studievagledning@slu.se
drop-in onsdag 12.00-13.00 via Zoom

• studiesociala frågor/funktionsnedsättning: 
Lena Swärd
funka@slu.se

• internationella koordinatorer: 
Jenny Larsson, Andjela Milovanovic
mobilitet@slu.se

börja med 
en person

mailto:studievagledning@slu.se
mailto:studievagledning@slu.se
mailto:mobilitet@slu.se


tring/odling: vem fråga…?

• aktuella kursledare: kursrelaterade frågor
• GU-administratör: ann-charlotte.dahlback@slu.se

– tekniska frågor, registrering av poäng i Ladok
– alternativt: UC-helpdesk@slu.se i Tornhuset

• handläggare: karoline.schua@slu.se
– frågor om formalia, examenskrav

• För frågor om tillgodoräknande, mejla till 
tillgodoraknande@slu.se

• programstudierektor: mattias.larsson@slu.se
– innehållsmässiga frågor, kursval, utbytesstudier
PSR-kanalen på Zoom samma som här. Drop-in-
lunch-zoommöte på fredag 17/9 från 12.00

börja med 
en person

mailto:tillgodoraknande@slu.se


studentrepresentant/program

• har regelbunden kontakt med PSR 
• är med i tringrådet
• ska representera studenter från hela programmet

• Nils Hagelin
prog_tringodling@stud.slu.se

Engagera er i Kåren!!

mailto:prog_tringodling@stud.slu.se


det ska vara schemafritt…
• Alnarp: onsdag eftermiddagar
• Omprovsdagar (6/10, 8/12, 23/2, 4/5)
• eftermiddagen 5/11, 2021 (Allhelgonahelgen)
• juluppehåll: 23/12 2021-2/1 2022
• skärtorsdag 14/4, 2022

• schemafria vardagar för egen studietid, men 
lördagar och röda dagar lediga

• sommar ledig (om man inte väljer en valfri kurs)



• Studentwebb > Studier > Viktiga datum
• kurser våren 2022: anmälan senast 15 oktober
• kurser sommaren 2022: anmälan senast 15 mars
• kurser hösten 2022: anmälan senast 15 april

• läs noga vad som står i antagningsbeskedet
• kom ihåg att tacka JA till din plats
• självregistrering närmare kursstart: CSN och 
försäkring

anmälan till kurser för varje termin 



Tack!
B. Sandskär
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