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Namn Titel Närvarande 

Stina Drakare ledamot hela mötet 

Jon-Petter Gustafsson  vice ordförande hela mötet 

Cecilia Kronqvist ledamot hela mötet 

Peter Lundqvist ledamot hela mötet 

Carl-Magnus Kolm ledamot, studentrepresentant LMK hela mötet 

Lotten Westberg  ledamot Från § 142 

 

Tjänstgörande suppleant   

Namn Titel Närvarande 

Mikael Pell  hela mötet 

 

Närvarande suppleant   

Namn Titel Närvarande 

Kristina Marquardt   hela mötet 

 

Övriga närvarande   

Namn Titel Närvarande 

Johanna Nilsson utbildningshandläggare  

Gabriella Persdotter Hedlund utbildningsledare  

Zsuzsanna Sundström fakultetshandläggare  

Anna Cigwald Lööf Ultunabiblioteket  

Per Edenhamn Studievägledningen  

Camilo Calderon programstudierektor  

Anna Berlin programstudierektor  

Cecilia Sundberg bitr. programstudierektor  

Lovisa Nilsson programstudierektor  

Katarina Pettersson programstudierektor  

Sabine Sampels programstudierektor  

Catharina Alwall Svennefelt programstudierektor  

Ulf Grandin ass. programstudierektor  

Örjan Östman programstudierektor  

Kristine Koch forskningssekreterare §146 

Johan Larm tillträdande studentrepresentant LMK  

Emma Brihall tillträdande studentrepresentant ULS  

Ida Segesten tillträdande studentrepresentant ULS  

 

Förhindrade   

Namn Titel  

Karin Hakelius ledamot  

Saga Svalelid ledamot, studentrepresentant ULS  
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§ 137  Sammanträdets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Beslut 

att öppna sammanträdet. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 138  Utseende av justeringsperson 

Beslut 

att utse Jon-Petter Gustafsson till justeringsperson för 

innevarande sammanträde. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 139  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

att fastställa föredragningslistan för innevarande sammanträde 

med tillägg av en övrig fråga. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 140  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 

Protokoll_PN-NJ_201118_justerad 

Beslut 

att lägga protokollet från föregående sammanträde till 

handlingarna. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 141  Information från studentkårerna  

LMK 

Kårmöte har hållits. Johan Larm tar över som vice ordförande 

efter nyår. De flesta i Alnarp studerar på distans och har redan 

åkt hem inför jul. Omtentor har getts i större utsträckning för att 

underlätta för de studenter som inte har kunnat vara med på 

ordinarie tentamen p.g.a Corona-restriktioner vid sjukdom. 

Omställningen till digitala tentamina har inte varit helt 

problemfritt då lärarna har saknat verktyg för detta. 

 

Föredragande:  

Knut Holmberg 

Andersson, Carl-Magnus 

Kolm 
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ULS 

Ny styrelse är vald. All kårverksamhet stängdes ner 23/11. 

Däremot har man haft andra, digitala aktiviteter så som middagar 

och pepparkakshusbyggartävling. Kåren har också lämnat ett 

remissvar till Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) ang. 

Coronaanpassningarnas effekter på undervisningskvaliteten.  

 

§ 142  Information från UN  

Ärendet i korthet 

- Kvalitetsrapporterna för 2020-års utvärdering fastställdes. 

- Uppsala universitets utvärdering av masterprogrammet 

Sustainable Development diskuterades. 

- Kommande kvalitetsutvärdering 2021 kommer bl.a. att 

innefatta masterprogrammen Environmental Communication 

and Management samt Sustainable Food Systems. 

- PPUP och prioriteringar, strategier och principer för den 

fortsatta programutvecklingen diskuterades. Frågan om ev. 

masterprogram i växtbiologi och miljöanalys/ekologi togs 

upp. 

- Beslut togs om examenskrav för kandidatexamen i biologi, 

inriktning växtbiologi enligt PN-NJ:s förslag. 

- Efter mötet träffades UN-ledamöter och ledamöter och PSR 

från PN-NJ för mer informella samtal. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 143  Utvärdering av masterprogrammet Sustainable 
Development  

Handlingar 

P04 bilaga 1 - Utvärderingsrapport master HU slutgiltig 

P04 bilaga 2 - SLUs hantering av utvärderingen av 

masterprogrammet Hållbar utveckling 

Ärendet i korthet 

Uppsala universitet utvärderade under hösten 2019 

masterprogrammet Sustainable Development (se bilaga 1). 

Enligt ”Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av 

utbildning vid SLU” (SLU.ua 2018.1.1.2-501) ska SLU, då en 

gemensam utbildning kvalitetsgranskas av ett partneruniversitet, 

följa upp granskningsresultatet inom ramen för SLU:s eget 

kvalitetssäkringssystem. 

Nämnden betonade vikten av ökat samarbete kring programmet 

mellan SLU och Uppsala universitet. 

 

Föredragande:  

Johanna Nilsson 
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Beslut 

att uppdra till ordförande och programstudierektor att ta fram en 

kompletterande handlingsplan ur ett SLU- och PN/FN-perspektiv 

för att hantera åtgärderna i Uppsala universitets handlingsplan 

för masterprogrammet Sustainable Development, 

att redovisa den kompletterande handlingsplanen vid PN-NJ:s 

möte den 10 mars 2021. 

§ 144  Kursplaner och kurstillfällen fristående kurser  

Handlingar 

P05 Bil 1 Fristående kurser 21-22 

P05 Bil 2 Motivering Fristående kurser 21-22 

P05 Bil 3 07771 Cryptogams and Nature Conservation-underlag 

P05 Bil 4 07923 Biogas i det hållbara samhället-underlag 

P05 Bil 5 07928 Självständigt arbete i HU-underlag 

Ärendet i korthet 

Programnämnden ska fastställa kurstillfällen och ev. nya 

kursplaner för fristående kurser för läsåret 21/22. Enligt tidigare 

beslut i PN ska kurstillfällen för fristående kurser bedömas och 

eventuellt prioriteras utifrån fastställda kriterier. 

Förkunskapskraven för kursen Cryptogams and Nature 

Conservation diskuterades. 

Beslut 

att fastställa kurstillfällen för fristående kurser (ej 

programkopplade) läsåret 2021/2022 enligt bilaga 1, 

att delegera till ordförande att fastställa ny kursplan för kursen 

#07771 Cryptogams and Nature Conservation, 15 hp efter 

samråd med kursansvarig institution, 

att fastställa ny kursplan för kursen #07923 Biogas i det hållbara 

samhället, 7,5 hp enligt bilaga 4,  

att fastställa ny kursplan för kursen #07928 Independent Project 

in Sustainable Development, 30 hp, enligt bilaga 5, 

att samtliga fristående kurser som ges höstterminen 2021 ska 

klassas i kurskategori 2. 

 

Föredragande:  

Zsuzsanna Sundström 

 

§ 145  Remiss – förenklad process vid anpassad tentamen   
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Handlingar 

P06 bilaga 1 Remiss_Förenklad process anpassad tentamen 

Ärendet i korthet 

Programnämnden har mottagit en intern remiss från 

utbildningsavdelningen och samordnarna av riktat pedagogiskt 

stöd (se bilaga 1). I remissen föreslås en förenklad process för 

beslut om de vanligaste anpassningarna vid centralt arrangerade 

salstentamina för studenter med riktat pedagogiskt stöd. I korthet 

innebär det att SLU:s samordnare av riktat pedagogiskt stöd får 

besluta om dessa. 

Nämnden tyckte att förslaget är i princip bra. Följande 

synpunkter framfördes dock att ta med i remissvaret: 

- Alla institutioner ingår inte ännu i den gemensamma 

tentamensservicen. Hur hanteras anpassningarna under 

tiden? Ska alla institutioner ingå i den gemensamma 

tentamensservicen? 

- Den förlängda skrivtiden ska kunna anpassas efter 

individuella behov och behöver kunna vara annat än 25 %. 

- Beslutsförslaget behöver ses över. Det behöver tydliggöras 

vem det är som delegerar beslut om anpassningar. 

- Hur hanteras anonymiteten vid beslut om datorstöd vid 

tentamen för en enskild student? 

- Lärare behöver få kännedom om behov av anpassningar som 

påverkar även undervisningen och inte bara tentamen. 

Beslut 

att ställa sig bakom förslaget om förenklad process vid anpassad 

tentamen, 

att föreslå att en rutin skapas för anmälan av kurser där 

examinator inte tillåter användning av dator, och 

att uppdra till ordförande att lämna remissvar. 

Föredragande:  

Gabriella Persdotter 

Hedlund 

 

SLU ID: SLU. SLU ID: 

SLU.ua.2020.2.6-4345 

§ 146  Civilingenjör – rapport från projektgruppen  

Ärendet i korthet 

Projektgruppen arbetar med ansökan om examenstillstånd för 

civilingenjörsexamen. Kristine Koch presenterade huvuddragen i 

det planerade programmet. En förutsättning för programstart är 

att SLU får ett utökat uppdrag. 

 

Föredragande:  

Kristine Koch 

§ 147  Politices kandidat - slutrapport från projektgruppen  
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Handlingar 

P08 Slutrapport Politices kandidat - hållbar utveckling inkl 

bilagor 

Ärendet i korthet 

SLU:s styrelse beslutade den 16 juni 2020 att ett Politices 

kandidatprogram med examensutgångar i nationalekonomi och 

hållbar utveckling skulle starta ht 2021. SLU:s styrelse 

beslutade, efter förslag från UN, den 24 september att namnet på 

programmet ska vara Politices kandidat – hållbar utveckling. 

Dessa beslut om att programmet skulle starta redan till ht 2021 

innebar att det arbete som genomförts inom ramen för 

fördubblingsprojektet behövde slutföras under hösten 2020. Som 

en konsekvens av det fastställde PN-NJ:s ordförande den 1 juli 

2020 en projektplan för arbetet med utveckling av programmet 

Politices kandidat – hållbar utveckling under ht 2020. 

Patrik Oskarsson är utsedd som PSR för programmet. Fortsatt 

arbete behövs med kursplanen för den inledande kursen samt 

progressionen år 2-3. Samtal förs med UU om kursen i 

statsvetenskap och förvaltningsrätt och ett avtal som reglerar 

samarbetet är på gång. Samordning med övriga program där 

nationalekonomi ingår är viktig samt marknadsföringen då det är 

ett helt nytt program för SLU. 

Föredragande:  

Johanna Nilsson 

§ 148  Remiss till PN:s ordförande – revidering av 
huvudområde och examenskrav för jägmästarexamen  

Handlingar 

P09 Bilaga 1 - Internremiss 2020-11-27 Förslag till revidering av 

huvudområde samt krav för jägmästarexamen 

P09 Bilaga 2 Översikt JM-examen bas i ramschema 2020-11-27 

P09 Bilaga 3 lokal-examensordning-20171220-kompletterad-

tom-20190619-fr webben 20201021 

Ärendet i korthet 

Programnämndens ordförande har mottagit en intern remiss från 

programnämnden för utbildning inom skog angående förslag till 

revidering av huvudområde samt krav för jägmästarexamen. 

Det framfördes synpunkter om att examenskraven är svårtolkade 

och behöver förtydligas. 

 

Föredragande:  

Gabriella Persdotter 

Hedlund 

 

SLU ID: SLU. 

SLU.sfak.2020.3.1.1-458 

§ 149  Information om lika villkorsarbetet inom 
Lantmästarprogrammet  
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Ärendet i korthet 

Lantmästarprogrammet har under längre tid haft problem kring 

värdegrundsfrågor och det har under året lyfts i bl.a. 

tidningsartiklar av studenter på programmet. PN-ordförande, 

PSR, personal på LTV-fakulteten där programmet genomförs 

samt JVL-handläggare har arbetat intensivt med frågan under 

året och kommer fortsatt att göra det. 

JVL-frågor handlar om studenternas arbetsmiljö och är även en 

del av utbildningen och en del av måluppfyllelsen mot examen. 

En värdegrundsenkät har genomförts och dialoger kommer att 

föras med branschen. 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 150  Remisser från UN  

a) Förslag på SLU-gemensam obligatorisk kurs i 

vetenskaplighet, kritiskt tänkande och argumentation 

Handlingar 

P11a Bil 1 Remiss_kurs-

vetenskaplighet_praktikkurs_utskick_20201029 

P11a Bil 2 04_UN protokoll 2020-09-10_justerat_exkl 

bilagor_§61-20 

P11a Bil 3 12_i_diskussionsunderlag_gemensam-grund-

vetenskaplighet 

P11a Bil 4 12_ii_vetenskaplighet-dokumentation-

utbildningskonferensen 

P11a Bil 5 Synpunkter från PSR - kurs i vetenskaplighet 

Ärendet i korthet 

Programnämnden har mottagit en internremiss från 

Utbildningsnämnden ang. förslag på en SLU-gemensam 

obligatorisk kurs i Vetenskaplighet, kritiskt tänkande och 

argumentation, 1,5 hp (bil 1). 

Nämndens synpunkter: 

- Förslaget att ha en gemensam kurs i vetenskaplighet är bra. 

- Kursinnehållet är i stort sett bra men det historiska 

perspektivet och kopplingen mellan vetenskap och 

samhällsutveckling kan betonas mer. 

- I flera, framförallt samhällsvetenskapliga utbildningar, ingår 

det redan mycket av innehållet i föreslagen kurs bl.a. i de 

metodkurser som vissa utbildningar har inför 

examensarbetet. Det gäller i mindre utsträckning i de 

naturvetenskapliga utbildningarna. 

 

Föredragande:  

Zsuzsanna Sundström, 

Gabriella Persdotter 

Hedlund 

 

SLU ID: SLU. 

SLU.ua.2020.1.1.1-4074 
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- Ämnesintegreringen av vetenskaplighet är viktig, men det 

finns en viktig poäng med att även behandla dessa frågor 

mer allmänt och övergripande. En kurs av det här slaget 

fyller olika funktioner och bidrar till uppfyllandet av flera 

examensmål i olika examina. 

- Placeringen i tid är problematisk av bl.a. ovan anledning 

med kursens olika funktioner. Övergripande delar så som 

vad vetenskap är, olika vetenskapliga synsätt men också 

frågor om plagiering, citering e t c behöver komma tidigt i 

utbildningen och följas upp senare mer ämnesintegrerat i de 

olika utbildningarna. 

- Kursens placering som en obligatorisk del av examensarbetet 

är problematiskt ur flera perspektiv. Ett kandidatarbete ska 

enligt HF just vara på 15 hp och att lyfta bort 1,5 hp som en 

egen kursmodul gör att själva examensarbetet får en mindre 

omfattning. Det blir även svårt att hantera detta obligatorium 

som en del av examensarbetet för de studenter som har läst 

vid andra universitet och vill skriva examensarbetet på SLU. 

De har inte kunnat delta i seminarieserien. Det försvårar för 

dessa studenter och det finns en risk att de väljer bort SLU 

av den anledningen. 

- Ett förslag som framfördes var att ge kursen på distans, med 

obligatoriskt deltagande i diskussionstrådar. 

- Föreslogs även att dela upp modulen så att vissa delar kan 

integreras i år 1 och andra senare i utbildningen. 

Beslut 

att uppdra åt ordförande att fastställa remissvar till UN enligt 

förd diskussion. 

b) Förslag på SLU-gemensam praktikkurs 

Handlingar 

P11b Bil 5 Bakgrund samt förslag till kursplan 

P11b Bilaga 6 synpunkter från PSR 

Ärendet i korthet 

Programnämnden har mottagit en intern remiss från 

Utbildningsnämnden ang. förslag på en SLU-gemensam 

praktikkurs på avancerad nivå om 30 hp och ev 15 hp. 

Nämndens synpunkter: 

- Förslaget ger SLU-studenter möjlighet att synas i t.ex FN-

sammanhang. Förslaget är bra ur ett studentperspektiv. 

- Kopplingen till utbildningen och att värna det akademiska 

innehållet är väldigt viktigt. 

- Det finns en risk att en praktikkurs på 30 hp tränger undan 

den teoretiska fördjupningen i utbildningen. 

Masterprogrammet Sustainable Development har nyligen 

tagit bort en 30-hp praktikkurs av den anledningen. 
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- Kravet på 30-hp praktikkurs kommer utifrån från olika 

organisationer/företag. Det finns en risk att universitetens 

roll blir att förse dessa med billig arbetskraft. 

- Det här är en större utbildningspolitisk fråga som borde 

lyftas i SUHF. Hur ska universiteten förhålla sig till dessa 

praktikplatser och deras krav? 

- Kan just omfattningen på 30 hp motiveras ur ett akademiskt 

perspektiv? 

- Studenter (både avgiftsskyldiga och svenska studenter med 

CSN) betalar för att få göra omfattande praktik. 

- Ska förslaget genomföras så måste det akademiska innehållet 

säkerställas och SLU bör även begränsa antalet praktikpoäng 

i examen på respektive nivå till max 15 hp. 

- Föreslagen klassning i hållbar utveckling förordas inte av PN 

då det blir svårt att förena innehållet med den 

ämnesbeskrivning och de tillämpningsföreskrifter som UN 

har beslutat om. Även ovanstående argument om risken med 

minskad teoretisk fördjupning talar emot en sådan klassning. 

Beslut 

att uppdra till ordförande att fastställa remissvar till UN utifrån 

förd diskussion. 

§ 151  PN-NJ:s strategidag 10 februari  

Ärendet i korthet 

Syftet med programnämndens strategidag (den 10 februari 2021) 

är att ge nämnden möjlighet att fördjupa sig i vissa frågor och 

föra diskussioner av mer strategisk karaktär. Strategidagen är ett 

heldagsmöte men inkluderar vanligtvis även ett kortare 

beslutsmöte. 

Förslag på punkter: 

- Dubbelklassning 

- Dimensionering och prioritering av utbildning 

Nämndens ledamöter och PSR uppmanades att lämna förslag på 

punkter till strategidagen. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 152  Snabbspår inom livsmedelskedjan  

Ärendet i korthet 

Bakgrunden till ett förslag om ett magisterprogram i 

livsmedelstillsyn är den pågående pandemin och den ökade 

arbetslösheten som har blivit följden. Näringsdepartementet har 

ställt frågan om SLU skulle kunna genomföra utbildningar i 

bristyrken, bl.a. i livsmedelstillsyn. SLU har haft ett liknande 

 

Föredragande:  

Ordförande 
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program för ett antal år sedan som kan återupptas och 

moderniseras. Medel kommer i så fall att finnas för att kunna 

anställa lärare som det just nu råder brist på inom detta område. 

Allt under förutsättning att riksdagen beslutar enligt regeringens 

förslag. Programmet kommer i så fall endast ges under ett år. 

§ 153  Ordförandebeslut  

Handlingar 

Ordförandebeslut 38-39 

Beslut 

att lägga ordförandebesluten till handlingarna. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 154  Övriga frågor  

Institutioner har upptäckt att delar av kursplanerna har fallit bort 

på de nya webbsidorna. Övriga upplysningar visas inte och 

viktig information når inte studenterna. IT-avdelningen jobbar 

med problemen och ska försöka åtgärda dem innan jul. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 155  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde blir på PN:s strategidag den 10 februari. 

 

Föredragande:  

Ordförande 

§ 156  Sammanträdets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla medverkande för 

bra diskussioner. De avgående studentrepresentanterna 

avtackades. 

Beslut 

att avsluta sammanträdet. 

 

Föredragande:  

Ordförande 
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Vid protokollet:  

Zsuzsanna Sundström 

Sekreterare 

Justeras: 

Pär Forslund Jon-Petter Gustafsson 

Ordförande Justeringsperson 

 

 

 


