Inför åk 3: kursvalsinfo med
trädgårdsingenjör: odling åk 2

Mattias Larsson (PSR),
Lotten Ahlqvist, Lena Swärd
(Studievägledning),
Helena Elofsson
(Programhandläggare)

20-02-17

Efter Salla Marttila

schemat 17/2 – ca-tider
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.15 Emelie Ivarson: Växtförädling och växtfysiologi
13.25 Admins: Mattias, Lotten, Lena, Helena, kandidatexamen, övriga
examina, arbetsliv och fortsatta studier;studieplan åk 3
14.10 paus, fika
14.30 Lotta Nordmark: Produktion, förädling frukt bär och vin
14.40 Ludvig Ramestam: Sustainable Production Systems, Hortikulturell
praktik
14.50 Siri Caspersen: Projektkurs Trädgård
15.00 Hanna Silwer: Ekologi & Statistik, Växskydd & mikrobiologi
15.10 paus
15.25 Ove Karlsson: Övergripande företagsledning, Företagsstrategiska
perspektiv
15.40 Patrik Olsson: Kyrkogårdsförvaltning
15.50 Mattias Larsson Eventuell återstående information, diskussion

tring/odling - studieplan för åk 3
• 45 hp kurser + kandidatarbete
• intressen viktiga: vad vill du läsa mer om – något
särskilt eller mer brett?
– kurser i ramschemat
– fristående kurser vid SLU eller andra lärosäte
– ev. komplettera med kurser du läst tidigare
– utbytesstudier
• formella krav för examen

vanligt att ta ut både kandidatexamen
och yrkesexamen trädgårdsingenjör
• olika examina kan vara nyttiga när man
söker jobb – beroende på vilken
bakgrund arbetsgivaren har
• det kostar inget extra – du kan använda
samma kurser
• du sticker ut från mängden
• …

kandidatexamen
• 180 hp var av minst 90 hp i ett huvudområde,
var av minst 15 hp G2F-kurs och 15 hp
kandidatarbete
• programkopplad kandidatexamen
– du har läst alla obligatoriska kurser
– kandidatarbete i trädgårdsvetenskap
– programmets namn syns i examensbeviset

• generell kandidatexamen
– om du inte har alla obligatoriska kurser, men ändå
fyller kraven för kandidatexamen
– kandidatexamen i biologi, företagsekonomi eller
trädgårdsvetenskap

nivåkod visar progression i huvudområdet
nivå

förkunskapskrav – minimum

G1N
G1F
G2F
G2E

endast gymnasiala kurser
under 60 hp inom huvudområdet
minst 60 hp inom huvudområdet
kandidatarbete: förkunskapskrav totalt 120 hp
var av minst 60 hp inom huvudområdet
ingen fördjupning, ex. praktikkurs
kurs på avancerad nivå med endast kurser på
grundnivå som förkunskapskrav
kurser på avancerad nivå som fk-krav
masterarbete: godkänt kandidatarbete samt
minst 30 hp kurser på avancerad nivå

GXX
A1N
A1F
A2E

kurser från tidigare studier..?
• kurser från tidigare högskolestudier kan ingå i
examen
• ansökan om tillgodoräknande om du vill ersätta
obligatoriska kurser
– behövs för programkopplad kandidatexamen
– blankett i Studentwebben

• ok att använda tidigare kurser utan
tillgodoräknande i stället av valbara kurser
– ha koll på examenskrav

yrkesexamen trädgårdsingenjör
• du plockar ihop den gamla tvååriga yrkesexamen ur
ramschemat för tring/odling
• 120 hp ur ramschemat för tring/odling
• …varav minst 90 hp från åk 1-2
• …15 hp examensarbete*
*examensarbete i praktiken: kandidatarbete
– fk-krav: ’Totalt 120 hp varav minst 60 hp i huvudområdet. G2F-kurs
senast i samband med kandidatarbetet.’
– även examensarbete i biologi eller företagsekonomi ok i yrkesexamen

huvudområden och progression åk 1-2
åk 1

period 1

period 2

period 3

Botanik&Kemi

Odling, skörd
och efterskörd
BI/TD 15 hp
G1N

Teknologi…

Trädgårdsföretaget

Odling i
trädgårdsföretag

FÖ/TD 15 hp
G1N

BI/TD 15 hp BI/TD 15 hp
G1F
G1F

BI/TD 15 hp
G1N
åk 2

Växtskydd
BI/TD 7,5 hp
G1N
Växtfysiologi
BI/TD 7,5 hp
G1F

period 4

Trädgårdsmarknaden
TN/TD 15 hp FÖ/TD 15 hp
G1N
G1N
Odlingssystem
i trädgårdsföretag

efter 2 år, om du är klar med alla kurser, har du:
TD trädgårdsvetenskap 120 hp
BI biologi 75 hp
FÖ företagsekonomi 30 hp
TN teknologi 15 hp

…men ingen G2F-kurs än

valbara 15 hp kurser i ramschemat 2020/21
period 1

period 2

Produktion och
förädling av frukt,
bär och vin 15 hp
BI/TD
G2F

Hydroponic Systems in Postharvest –
Horticultural Production biologi och teknologi
and Public Environment efter skörd

BI/TD

period 3

G2F BI/TD

Utökad växt- och
Projektkurs Trädgård
ståndortskännedom
LK/TD
G2F TD/BI
G2F
Ekologi och
statistik
BI/ST

G1F

Övergripande
företagsledning,
verksamhetsutveckling
och ekonomistyrning

FÖ/LB

G1F

Hälsoträdgårdar
LK/TD
G2F

period 4

G2F

Sustainable Production Systems in a
Global Perspective

BI/LB

G2F

Urban Agriculture and
Social Interaction

LK/TD

G2F

Hortikulturell
praktikkurs varje
period och sommar

TD

GXX

Växtförädling och
Växters kemi och
växtfysiologi
biokemi
BI/TD
G2F KE/BI
G1F

Växtskydd och
mikrobiologi
BI/TD
G2F

Ledarskap och
organisation

Kandidatarbete
50% period 4 -sommar

FÖ/LB

Företagsstrategiska perspektiv
G1F

Kandidatarbete
100% fart, TD, G2E

BI biologi, ST statistik, FÖ företagsekonomi
TD trädgårdsvetenskap, LK landskapsarkitektur
LB lantbruksvetenskap

FÖ/LB

G2F TD, G2E

Kandidatarbete
100% TD, G2E

Kandidatarbete
100% TD, G2E

Kandidatarbete TD G2E, 50%
Kyrkogårdsförvaltning LK G1N 50%

exempel på kurser utanför ramschemat 2020/21
period 1

period 2

period 3

Applied Plant
Biotechnology 15hp

Trädvård 15 hp
LK/BI
G2F

Practical Research Växtteknik 15 hp
Training 15hp (alla LK/TN G2F
perioder)
LK/TD A1N

BI/TD

A1N

period 4

Trädgårdar i vård, introduktionskurs 15 hp
LK G1N 50% halvdistans

Arbetsvetenskap – Arbete, hälsa och
ledarskap 7,5 hp TN G1N 25% distans

Hållbar
markförvaltning i
agroekosystem 15 hp
BI/LB
G1F

Kandidatarbete BI: period 2,3,4 100%
eller period 3-4, period 4-sommar 50%

Fårproduktion och
landskapsvård
7,5 hp LB/HV G1N
50% halvdistans

Kandidatarbete i FÖ: period 4 100%

Sommarkurs 2020 och 2021
Rumsväxter 7,5 hp TD/LK G1N 50% halvdistans Alnarp
Sommarkurser 2020 och 2021
Trainee-kurs i företagsledning inom lantbruks- och trädgårdsföretag 15 hp FÖ/LB G1F
Svampkunskap – en introduktion till mykologi 7,5 hp BI G1N 50% halvdistans
(Uppsala); Sommarkurs i agrarhistoria 10 hp LB/LK G1N halvdistans Uppsala
kolla alltid förkunskapskrav på kurser

ojämna, udda poäng kan påverka CSN

Produktion och förädling av frukt-, bär och vin
- biologi, teknologi och kvalitet
vid frukt-, bär- och vinodling i
nordiskt klimat samt förädling
av produkter
- praktiska moment ex
beskärning, skörd, must,
fermentering
- flera studiebesök, projekt
- BI/TD, G2F, 15 hp, period 1
- kursledare Lotta Nordmark

Utökad växt- och ståndortkännedom
• utemiljöväxter för olika ståndorter och klimat
• bra kurs för formgivning och design men även
för ökad plantskole- och odlingskunskap
• en stor grupp, blandat tring/ling/hort/lark
• flera studiebesök
• intensivt schema, flera delprov,
dock en enda modul
• LK/TD 15 hp G2F, period 1
• kursledare Cecilia Palmér

Ekologi och statistik
• parallell kurs med Ekologi och statistik som är
obligatorisk för hort åk 3
– ekologi 10 hp, statistik 5 hp
• ekologiska teorier och deras tillämpningar inom
praktisk naturvård och gröna näringar; projekt
• statistik som tillämpas i biologi; försöksplanering
• intensiv kurs
• BI/ST 15 hp G1F period 1
• Statistik 7,5 hp är ett krav för hortonomexamen!
• kursledare Mattias Larsson/Jan-Eric Englund

Övergripande företagsledning,
verksamhetsutveckling och ekonomistyrning

• företagsanalys
– hur man tolkar siffror i årsredovisningar

• hur man når bästa ekonomiska beslut
• företagsledning och styrelsearbete
• blandad grupp med lantmästare
• FÖ/LB, G1F, 15 hp, period 1
• kursledare Ove Karlsson

Hydroponiska system inom
trädgårdsodling och i offentlig miljö
•
•
•
•
•
•

växtnäring tillförs i flytande form
effektiv odling på små ytor, vertikalt eller horisontellt
odlingssystem samt tillämpning i offentliga miljöer
bygga system, långtidslabb
fallstudier, studiebesök
på engelska

• BI/TD, G2F, 15 hp, period 2
• kursledare Håkan Asp
depositphotos

Projektkurs Trädgård
• problemlösning för företag, organisation…
• deltagardriven forskning (PLA) – introduktion
• projektmetodik – introduktion
• planera, genomföra och redovisa ett projektarbete
• arbeta med nya frågeställningar, tillämpa
kunskaper, söka information
• direkt näringslivsanknytning, ökad kontaktnätverk
• TD/BI 15 hp G2F period 2
• kursledare Siri Caspersen

Partnerskap
Alnarp

Växtförädling och Växtfysiologi
•
•
•
•

växtförädling inklusive genetik
moderna och traditionella förädlingsmetoder
Växtfysiologiska processer och miljöfaktorer
på engelska

• BI/TD 15 hp G2F period 2
• Kursledare Li-Hua Zhu

Ledarskap och organisation
•
•
•
•
•
•
•
•

personalen den viktigaste resursen
olika roller i företag: ledare – medarbetare
kommunikation inom organisation
ledarskap som social relation
ledarskap- och organisationsteori
blandad grupp med lantmästare
FÖ/LB, G1F, 15 hp, period 2
kursledare Martin Melin

Växters kemi och biokemi
• kemi: fördjupning
• biokemi: fokus på växtceller och ämnen med
potentiella tillämpningar
• Viktig för senare fördjupning i naturvetenskap inkl.
vissa forskningsämnen
– kemi och växtfysiologi i tring-kurser en bra bas
• KE/BI 15 hp G1F period 3
• Kursledare Ida Lager

Postharvest – biologi och teknologi
efter skörd
•
•
•
•
•
•

att behålla kvaliteten efter skörd
ätbara och prydnadsväxter
fysiologi <–> transport, lagring, lagringssjukdomar
livsmedelssäkerhet, matsvinn, förpackningar
produktutveckling, innovation
2 projekt, studiebesök

• BI/TD, G2F, 15 hp, period 3
• kursledare Marie Olsson
fitfashion

Urban Agriculture and
Social Interaction
• olika aspekter av stadsodling
• varför odlar man? nytta, gemenskap, rekreation,
ekologiskt och socialt hållbart samhälle
• samhällsplanering – lokala initiativ
• förutsättningar för odling och lagring i staden
• platsanalys: faktorer man ska ta hänsyn till
• samarbete inom landskap-trädgård-jordbruk
– alla program på campus som målgrupp

• LK/TD, G2F, 15 hp, period 4
• kursledare Marie Larsson

Hortikulturell praktikkurs
• företag, förening, organisation, kommun i Sverige
eller utomlands
– Europa: sök praktikplatsstipendium
– Studentwebben > Studera utomlands > Praktik utomlands

• översikt: årsplanering, personal, kompetens,
utrustning, vanliga arbetsuppgifter mm.
• reflektion över ens egen kompetens
• ökad kontaktnätverk
• erfarenhet och referens i jobbansökan
• TD,GXX, 15 hp, sommar eller terminstid, alla
perioder
• kursledare Karl-Johan Bergstrand

Practical Research Training
•
•
•
•
•

praktik i forskningsmiljö; biologisk forskning
teori och tillämpning av vetenskaplig metod
förstå möjligheter och begränsningar hos metod
insikt i forskningsprocess, forskargrupps arbete
kommunicera vetenskapligt och till allmänheten

• BI/TD,A1N, 15 hp, sommar eller terminstid, alla
perioder
• kursledare Paul Becher

Sustainable Production Systems
in a Global Perspective
• förutsättningar för produktion av livsmedel, foder
och bioenergiråvara i olika delar av världen
• livsmedelskonsumtion i olika länder, kulturella
likheter och skillnader
• blandad studentgrupp lmp/tring/Agroecology/hort
• BI/LB, G2F
• 15 hp, period 3
• kursledare
Thomas Prade

Växtskydd och mikrobiologi
• symptom, diagnostik, åtgärder, prognos
– växtskyddsstigen på våren, diagnosvecka

•
•
•
•

bekämpningsmetoder, appliceringsteknik
mikro-organismer: nytta eller skada
ogräs
rådgivning och kommunikation

• BI/TD 15 hp G2F period 4
• kursledare Salla Marttila

Kyrkogårdsförvaltning
•
•
•
•
•
•
•

Svenska kyrkan en stor arbetsgivare
kyrkogårdens förvaltning
gröna kulturarv – framtiden
utvärdering och utveckling
halvdistans; blandad grupp
15 hp 50% period 3-4, LK, G1N
kursledare Patrik Olsson

Hälsoträdgårdar
• Introduktion till forskning om
hälsofrämjande miljöer
• Grundläggande begrepp och litteratur
• Kunskaper om målgruppers särskilda
behov samt platsanalys
• Kommunikation med yrkesverksamma
och lekmän
• LK, G1N, 15 hp period 1
• kursledare Anna Bengtsson

Företagsstrategiska perspektiv
•
•
•
•
•

handelns centrala roll i värdekedjan
varumärkets strategiska betydelse
resurs- och kompetensbaserade strategier
blandad grupp med lantmästare
obs: fk-krav ’120 hp varav 60 hp FÖ’

• FÖ/LB, G2F, 15 hp, period 3
• kursledare Ove Karlsson

Trädvård
•
•
•
•
•
•
•
•

fokus på stadsträd
inventering
diagnostik och åtgärder
trädval – ståndort – platsen
tidsperspektiv: träd en långvarig investering
en stor grupp, blandat ling/tring/hort/lark
LK/BI, G2F, period 2
kursledare Anna Levinsson

www.movium.slu.se

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser

kandidatarbete

infoträff i höst om
kandidatarbete

• självständigt arbete, med handledning
– oftast litteraturstudie; kan kombineras med intervju- eller
försöksstudie
– skriftlig och muntlig redovisning, opponering

• alla ska ha ett projekt och handledare när aktuell
period börjar
– lärare kan vara handledare

• börja fundera så småningom vad du skulle vilja
fördjupa dig i; bra att låta det ta tid
– samarbete med företag > Partnerskap Alnarps hemsida
– kandidatarbete i ett utvecklingsland: sök MFS-stipendium

• kursledare Lotta Nordmark

vad tittar arbetsgivare på…?
•
•
•
•
•

genomfört en utbildning, examen
titel på examensarbete
personliga egenskaper, attityd
arbetserfarenhet – bransch eller annat
all erfarenhet
– praktikkurs Sverige/utomlands
– utlandsstudier, andra aktiviteter

• referenser
– ex. praktikplatsgivare

arbetsgivare
är olika!
Tips från
SLU Karriär

Studentwebb
> Stöd och service > SLU Karriär

Trädgårdsingenjörer: var arbetar man…?

Trädgårdsingenjörernas riksförbund

https://www.tradgardsingenjor.org/

https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/tradgardsingenjor/
https://www.naturvetarna.se/jobb-lon-och-villkor/karriar/har-jobbar-naturvetare/tradgard-och-landskap/

mentorprogrammet
• möjlighet!
• få en mentor från näringslivet
– nätverkande, referens, självkännedom

• anmälan vanligtvis december-januari via
PA:s hemsida men man kan alltid fråga
Jan Larsson

fortsätta läsa efter kandidat..?
• du kan anmäla dig till enstaka fristående kurser
• du kan samla kurser till en generell masterexamen
enligt egen studieplan
– möjligt att göra under längre period
– utlandsstudier kan ingå
– obs: SLU känner inte till dina planer; fråga
studievägledare eller aktuell PSR om råd
• du kan anmäla dig till masterprogram vid SLU eller
annat universitet
– stor valfrihet
antagning till kurser och program
efter behörighet och plats
– utlandsstudier

exempel på SLUs masterprogram
•
•
•
•
•
•
•
•

Horticultural Science
Agroecology
Sustainable Food Systems
Plant Biology for Sustainable Production
Outdoor Environments for Health and Well-being
Hållbar stadsutveckling
…
allmän behörighetskrav är kandidatexamen
– kolla om det finns specifika krav

• kurser i masterprogram är oftast även fristående

krav för masterexamen
• man ska ha kandidatexamen först
• huvudområdet för kandidat- respektive
masterexamen behöver inte vara samma
• masterexamen 120 hp
– minst 60 hp på avancerad nivå i ett huvudområde
– med andra ord: minst 30 hp kurser på avancerad
nivå samt 30 hp masterarbete i samma
huvudområde
– resterande 60 hp kan vara i blandade ämnen
• max 30 hp kurser på grundnivå kan ingå i
masterexamen

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 (dispens kull H18 om följt ramschemat*)
7,5 hp statistik

BI1263 Odling, skörd och efterskörd av trädgårdsprodukter samt BI1305 Botanik och kemi eller
BI1130 Botanik

kom ihåg att anmäla dig till kurser
•
•
•
•

kurs på sommaren 2020: senast 15/3-20
kurser på H20: senast 15/4-20
kurser på V21: senast 15/10-20
möjligt en månad innan sista datum

• viktigt att anmäla sig i tid: risk för
inställning av fristående kurser om inte
tillräckligt många sökande
• inställning baseras på urval 1

vem kan jag fråga…?

börja med
en person

• programstudierektor: mattias.larsson@slu.se
– innehållsmässiga frågor, kursval, utbytesstudier
• handläggare helena.s.elofsson@slu.se
– frågor om formalia, tillgodoräknande, examenskrav
• GU-administratör: monika.gussarsson@slu.se
– tekniska frågor, registrering av poäng i Ladok
• studievägledare: studievagledning@slu.se
• internationell koordinator: mobilitet@slu.se
• Jenny Larsson i Alnarp jenny.m.larsson@slu.se

nästa infotillfälle i höst före 15/10
• fokus på kandidatarbete

Tack för att ni var med i dag!

