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Uddannelsens mål for læringsudbytte
Viden
Den uddannede:
 har udviklingsbaseret viden om jordbrugssektoren, herunder branchens
struktur, lovgrundlag og placering i samfundet nationalt og globalt
 har forståelse for praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå jordbrugssektorens anvendelse af teori og metode.
Færdigheder
Den uddannede kan:
 anvende jordbrugets centrale metoder og redskaber, herunder styringssystemer inden for projekt-, produktions-, økonomi-, kvalitets- og miljøstyring
 vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder
 formidle praksismære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og interessenter.
Kompetencer
Den uddannede kan:
 håndtere udviklingsorienterede situationer på et analytisk og metodisk
grundlag
 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.
1.1. De enkelte studieretningernes mål for læringsudbytte
Uddannelsen består af 5 studieretninger.
1. Studieretningen Jordbrugsøkonomi og ledelse har tillige disse læringsmål:
Viden
Den uddannede:
 har viden om jordbrugserhvervet inden for økonomi og ledelses praksis og
central anvendt teorier og metoder
 Har forståelse for praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå jordbrugserhvervet inden for økonomi og ledelses anvendelse af teori
og metode.
Færdigheder
Den uddannede kan:
 anvende jordbrugsøkonomi og ledelses centrale metoder og redskaber
samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden
for økonomi og ledelse i jordbrugserhvervet.
 vurdere praksisnære problemstillinger inden for økonomi og ledelse samt
opstille og vælge løsningsmuligheder
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formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for
økonomi og ledelse til samarbejdspartnere og brugere såvel indenfor som
uden for jordbrugserhvervet.

Kompetencer
Den uddannede kan:
 håndtere udviklingsorienterede situationer inden for jordbrugsøkonomi og
ledelse
 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for jordbrugsøkonomi og
ledelse med en professionel tilgang
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet inden for jordbrugsøkonomi og ledelse.
2. Studieretningen Husdyrproduktion har tillige disse læringsmål:
Viden
Den uddannede har:
 udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for husdyrbiologi og produktion
 forståelse for praksis, central anvendt teori og metode samt kan forstå anvendelse af teori og metode inden for husdyrproduktion.
Færdigheder
Den uddannede kan:
 anvende centrale metoder og redskaber inden for husdyrproduktion samt
kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for
husdyrproduktion herunder, foder-, velfærds- og avlsplaner samt produktionsøkonomi
 vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmodeller inden for husdyrproduktion
 formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i relation til
husdyrproduktion til samarbejdspartnere og brugere.
Kompetencer
Den uddannede kan:
 håndtere udviklingsorienterede situationer inden for husdyrproduktion
 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til husdyrproduktion
med en professionel tilgang
 i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og
kompetencer i relation til husdyrproduktion.
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3. Studieretningen Planteproduktion har tillige disse læringsmål:
Viden
Den studerende har:
 udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for planteproduktion samt plantebiologi og jordbundslære, herunder
næringsstofomsætning i forhold til planter, vækst og miljø
 forståelse for praksis, central anvendt teori og metode samt kan forstå
planteproduktion erhvervets anvendelse af teori og metode inden for plantebiologi og jordbundslære, herunder næringsstofomsætning i forhold til
planter, vækst og miljø.
Færdigheder
Den studerende kan:
 anvende fagområdets centrale metoder og redskaber inden for planteproduktion samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse
inden for planteproduktion
 vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmodeller inden for planteproduktion
 formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for
planteproduktion til samarbejdspartnere og brugere.
Kompetencer
Den studerende kan:
 varetage/håndtere udviklingsorienterede situationer inden for planteproduktion
 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til planteproduktion
med en professionel tilgang
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til planteproduktions erhvervet.
4. Studieretningen Miljø og natur har tillige disse læringsmål
Viden
Den uddannede har:
 udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode i relation til biologi, teknik og forvaltning inden for miljø og natur
 forståelse for praksis, central anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af teori og metode.
Færdigheder
Den uddannede kan:
 anvende centrale metoder og redskaber inden for miljø og natur samt kan
anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet
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vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmodeller inden for miljø og natur, herunder planlægge og gennemføre registreringer, opmålinger og prøvetagning på miljø- og naturområdet
formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for
miljø og natur til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer
Den uddannede kan:
 håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til miljø og natur
 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden og færdigheder inden
for fagområdet i relation til erhvervet.
5. Studieretningen Landskab og anlæg har tillige disse læringsmål
Viden
Den uddannede har:
 udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for planlægning, styring af anlægs- og plejeopgaver samt projektering
og forvaltning af grønne områder i relation til erhvervet
 forståelse for praksis, central anvendt teori og metode samt kan forstå erhvervets anvendelse af teori og metode inden for landskab og anlæg.
Færdigheder
Den uddannede kan:
 anvende fagområdets centrale metoder og redskaber inden for landskab
og anlæg samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer til analyse af problemstillinger vedrørende anlæg og
drift af grønne områder
 vurdere praksisnære problemstillinger i relation til økonomi, ledelse, teknik
og biologi samt opstille og vælge løsningsmodeller inden for branchens
områder
 formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for
landskab og anlæg til samarbejdspartnere og brugere.
Kompetencer
Den uddannede kan:
 håndtere udviklingsorienterede situationer inden landskab og anlæg
 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til landskab og anlæg,
herunder planlægning og projektering af grønne områder med en professionel tilgang
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.
Uddannelsen indeholder 3 nationale fagelementer
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Uddannelsen indeholder 3 nationale fagelementer samt yderligere 2 eller 3 nationale fagelementer fra den valgte studieretning.
2.1. Forretningsforståelse
Indhold
Fagelementet består af grundlæggende økonomisk forståelse af en virksomhed
herunder økonomiske nøgletal. Desuden indgår projektøkonomi, herunder budgettering og innovative processer fra idéskabelse til forretningsområde og forretningsplan.
Læringsmål for Forretningsforståelse
Viden
Den studerende:
 har udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode
inden for forretningsforståelse samt økonomiske nøgletal inden for jordbrugserhvervet
 kan forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå jordbrugserhvervets anvendelse af teori og metode inden for forretningsforståelse.
Færdigheder
Den studerende kan:
 anvende fagområdets centrale metoder og redskaber samt kan anvende
de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for forretningsforståelse i jordbrugserhvervet
 vurdere praksisnære økonomiske og forretningsorienterede problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder
 formidle praksisnære økonomiske og forretningsorienterede problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.
Kompetencer
Den studerende kan:
 håndtere udviklingsorienterede praksisnære økonomiske og forretningsorienterede situationer
 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for forretningsforståelse
med en professionel tilgang
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til forretningsforståelse.
ECTS-omfang
Fagelementet Forretningsforståelse har et omfang på 10 ECTS-point.

8/37

2.2. Ledelse
Indhold
Fagelementet indeholder grundlæggende begreber inden for personaleledelse,
herunder menneskesyn, lederroller, motivation og virksomhedskultur. Desuden behandles emner inden for teamsamarbejde, konflikter samt arbejdsmiljø og lovgivning.
Læringsmål for Ledelse
Viden
Den studerende:
 har udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode
inden for ledelse og samarbejde i jordbrugsteknologens erhverv
 kan forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kan forstå jordbrugerhvervets anvendelse af teori og metode inden for ledelse og samarbejde.
Færdigheder
Den studerende kan:
 anvende centrale metoder og redskaber inden for ledelse og samarbejde
samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse for en
jordbrugsteknolog inden for ledelse og samarbejde
 vurdere praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger samt opstille og
vælge løsningsmuligheder
 formidle praksisnære ledelsesmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.
Kompetencer
Den studerende kan:
 håndtere udviklingsrelaterede ledelsesmæssige problemstillinger
 deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til ledelse og samarbejde.
ECTS-omfang
Fagelementet Ledelse har et omfang på 5 ECTS-point.
2.3. Metode, kommunikation og læring
Indhold
Fagelementet indeholder grundlæggende begreber inden for kommunikation, dataindsamling, målgruppe, kildehåndtering og afgrænsning af problemstilling. Desuden behandles emner inden for grundlæggende statistiske metoder og håndtering
af datagrundlag. Fagelementet har desuden et metodisk metaperspektiv, hvor
den studerende øves i at reflektere over egne lærings- og arbejdsprocesser.
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Læringsmål for Metode, kommunikation og læring
Viden
Den studerende har:
 udviklingsbaseret viden om jordbrugets og beslægtede erhvervs praksis og
central anvendt teori og metode inden for kommunikation og metodisk problemløsning
o forståelse for praksis og central anvendt teori og metode inden for jordbrugets og beslægtede erhvervs anvendelse af teori, analysemetoder og dataindsamling.
Færdigheder
Den studerende kan:
 anvende centrale metoder og redskaber inden for metodisk problemløsning
samt kan anvende de færdigheder, der knytter sig til en jordbrugsteknologs
beskæftigelse
 vurdere praksisnære metodiske problemstillinger samt opstille og vælge
løsningsmuligheder
 formidle praksisnære metodiske problemstillinger og løsningsmuligheder til
samarbejdspartnere og kunder.
Kompetencer
Den studerende kan:
 håndtere udviklingsorienterede situationer i henhold til centrale metodeprincipper
 deltage i fagligt og tværfagligt analysesamarbejde med en professionel tilgang
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for metode.
ECTS-omfang
Fagelementet Metode, kommunikation og læring har et omfang på 15 ECTS-point.
2.4. Strategisk ledelse - studieretningen Jordbrugsøkonomi og ledelse
Indhold
Fagelementet omhandler strategiske og ledelsesmæssige teorier. Der arbejdes
med praksisnære strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger med henblik
på at opstille og udvælge løsningsmuligheder, der kan forbedre styringen og udviklingen af virksomheden.
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Læringsmål for Strategisk ledelse
Viden
Den studerende har:
 forståelse for praksis og central anvendt teori og metode inden for ledelse
og strategi til styring og udvikling af virksomheder i jordbrugserhvervet
 udviklingsbaseret viden om ledelse og strategi inden for jordbrugserhvervet, og forståelse for fagområdets praksis og central anvendt teori og metode
Færdigheder
Den studerende kan:
 anvende centrale strategiske og ledelsesmæssige metoder og redskaber,
samt anvende de færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for
jordbrugserhvervet
 vurdere praksisnære problemstillinger i relation til strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger, samt opstille og udvælge løsningsmuligheder
der forbedrer styringen og udviklingen af virksomheden.
Kompetencer
Den studerende kan:
 planlægge, organisere, gennemføre og evaluere dele af en strategiproces
understøttet af ledelse, som skaber merværdi for virksomheden
 deltage med en professionel tilgang i fagligt og tværfagligt samarbejde og
tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for ledelse og strategi.
ECTS-omfang
Fagelementet Strategisk ledelse har et omfang på 10 ECTS-point.
2.5. Økonomistyring - studieretningen Jordbrugsøkonomi og ledelse
Indhold
Fagelementet omhandler økonomistyring på en jordbrugsvirksomhed, herunder
budgettering, finansiering, relevant lovgrundlag og samfundsøkonomiske forhold.
Læringsmål for Økonomistyring
Viden
Den studerende har:
 forståelse for praksis og central anvendt teori og metode inden for økonomistyring i jordbruget samt etablering, drift og udvikling af jordbrugsvirksomheder
 viden om teorier inden for driftsøkonomi, budgettering, investering og finansiering
 viden om produktionsøkonomi i jordbrugsvirksomheder
 viden om teorier inden for samfundsøkonomi og international økonomi
Færdigheder
Den studerende kan:
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anvende centrale teorier og metoder til styring af økonomien i en jordbrugsvirksomhed
udarbejde økonomiske planer, herunder rentabilitetsbudgetter, finansieringsplaner og budgetter i forbindelse med etablering, drift og udvikling af
en jordbrugsvirksomhed
formidle analyser og økonomiske planer tydeligt, både skriftligt og mundtligt.

Kompetencer
Den studerende kan:
 planlægge, organisere, gennemføre og evaluere økonomistyringen i en
jordbrugsvirksomhed
 deltage med en professionel tilgang i fagligt og tværfagligt samarbejde og
tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for økonomisk styring og planlægning.
ECTS-omfang
Fagelementet Økonomistyring har et omfang på 20 ECTS-point.
2.6. Husdyrbiologi - studieretningen Husdyrproduktion
Indhold
I fagelementet er der fokus på husdyrenes næringsstofomsætning og fysiologiske
respons på produktionsmæssige forhold og krav til ydelse. Fagelementet indeholder viden om cellelære og genetik samt mikrobiologi i relation til husdyrsundhed.
Læringsmål for Husdyrbiologi
Viden
Den studerende har:
 udviklingsbaseret viden om fysiologi, genetik, mikrobiologi og biokemi
 kan forstå praksis og erhvervets anvendelse af teori og metode inden for
det husdyrbiologiske område.
Færdigheder
Den studerende kan:
 anvende basisviden til at analysere og vurdere biologiske problemstillinger
i relation til husdyrproduktion
 formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder af praktisk-biologisk karakter til samarbejdspartnere og brugere.
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Kompetencer
Den studerende kan:
 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og udvikling i relation til biologiske elementer af husdyrproduktion
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for biologisk basisviden.
ECTS-omfang
Fagelementet Husdyrbiologi har et omfang på 15 ECTS-point.
2.7. Husdyrproduktion - Studieretningen Husdyrproduktion
Indhold
Fagelementet har fokus på produktivitet i husdyrproduktion herunder miljø, foderoptimering og -kvalitet, produktionsanlæg, avl, sundhed og velfærd. Der arbejdes
med planlægning og handleplaner til produktionsøkonomisk optimering.
Læringsmål for Husdyrproduktion
Viden
Den studerende har:
 udviklingsbaseret viden om forskellige faktorers påvirkning af husdyrenes
produktion
 forståelse for erhvervets anvendelse af teori og metoder inden for husdyrproduktion.
Færdigheder
Den studerende kan:
 anvende fagområdets centrale metoder og redskaber til at kunne vurdere,
opstille og udvælge løsningsmuligheder til forbedring af produktion
 formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder om husdyrproduktion til samarbejdspartnere og brugere.
Kompetencer
Den studerende kan:
 deltage med en professionel tilgang i fagligt og tværfagligt samarbejde og
rådgivning i relation til husdyrproduktion
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for husdyrproduktion.
ECTS-omfang
Fagelementet Husdyrproduktion har et omfang på 15 ECTS-point.
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2.8.

Planter og jord - Studieretningen Planteproduktion

Indhold
I fagelementet arbejdes der med dyrkningsmedier, hvor man opnår forståelse for
jord og andre dyrkningsmediers fysiske og kemiske egenskabers betydning for
dyrkningspotentialet. Derudover arbejdes der med planters vækst og reaktion på
dyrkningsfaktorer.
Læringsmål for Planter og jord
Viden
Den studerende har:
 viden om og forståelse for centrale teoretiske områder inden for plantebiologi og jordbundslære
 forståelse for næringsstofomsætning i forhold til planter, vækst og miljø.
Færdigheder
Den studerende kan:
 anvende og formidle basisviden i forhold til planteproduktion
 anvende centrale metoder og redskaber der knytter sig til beskæftigelsen
inden for erhvervet.
Kompetencer
Den studerende kan:
 i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til planteproduktion.
ECTS-omfang
Fagelementet Planter og jord har et omfang på 15 ECTS-point.
2.9.

Planteproduktion - Studieretningen Planteproduktion

Indhold
I fagelementet arbejdes der med dyrkning af plantekulturer og markafgrøder. Herunder arbejdes med betydende vækstfaktorer til opnåelse af ønsket mængde og
kvalitet under hensyntagen til økonomisk optimering.
Læringsmål for Planteproduktion
Viden
Den studerende har:
 forståelse for praksis og central anvendt teori og metode inden for plantedyrkning
 viden om produktionsøkonomi og forhold der påvirker denne.
Færdigheder
Den studerende kan:
 udarbejde og vurdere gødnings- og dyrkningsplaner på grundlag af lovgivning og forsøgsresultater
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vurdere forebyggelses- og bekæmpelsesbehov i forhold til sygdomme og
skadevoldere
udarbejde produktionsøkonomiske kalkuler, produktionsplaner og budgetter samt vurdere produktionsøkonomien inden for planteproduktion

Kompetencer
Den studerende kan:
 håndtere konkrete problemstillinger inden for plantedyrkning ved anvendelse af teori, metoder, værktøjer og lovgivning
 kombinere viden og færdigheder inden for plantedyrkning med henblik på
at vejlede praktikere.
ECTS-omfang
Fagelementet Planteproduktion har et omfang på 15 ECTS-point.
2.10. Natur - Studieretningen Miljø og natur
Indhold
Fagelementet indeholder grundlæggende viden om økologiske sammenhænge,
både i bred forstand og tilknyttet branchen. Der indgår forståelse af biologiske forhold relevante for natur og landskab. Der arbejdes med registrering, analyse og
vurdering af forskellige landskabsanvendelser og deres betydning for produktion,
ressourcer og omgivelser samt med planlægning af mindre projekter.
Læringsmål for Natur
Viden
Den studerende har:
 viden om jordbundsforhold og overfladevand samt stofkredsløb
 viden om vegetationsøkologi, flora og fauna
 viden om landskabsdannelse og jordbund i forhold til natur og produktion
 viden om metoder til natur- og landskabspleje
 viden om registrering samt prøvetagningsstrategi og -metoder i forhold til
naturkriterier
Færdigheder
Den studerende kan:
 indsamle data og foretage registreringer af tilstanden i landskaber, jord og
vand samt vurdere resultaterne
 anvende metoder og redskaber til prøvetagning i jord og vand i forhold til
naturmål
 registrere og indsamle geografiske data samt anvende relevant software i
forhold til landskaber og natur
 vurdere praksisnære problemstillinger ud fra relevant lovgivning inden for
naturområdet
 vurdere naturtilstanden på en lokalitet ud fra sammensætningen af flora og
fauna
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vurdere årsager til forringelser og foreslå tiltag til forbedringer af natur- og
landskabskvalitet

Kompetencer
Den studerende kan:
 planlægge naturprojekter i landskabet i forhold til naturmål og landskabsanvendelse
 håndtere løsningsforslag til konkrete problemstillinger i forhold til natur og
landskab ved anvendelsen af viden, teori og metode
ECTS-omfang
Fagelementet Natur har et omfang på 10 ECTS-point.
2.11. Miljø - Studieretningen Miljø og natur
Indhold
Fagelementet indeholder grundlæggende viden om økologiske forhold i vores
miljø i tilknytning til erhverv og samfund. Der indgår forståelse af biologiske forhold
relevante for miljø, energi og stofkredsløb. Der arbejdes med registrering, analyse
og vurdering af forskellige konkrete påvirkninger ved produktion og ressourceudnyttelse, og der arbejdes med planlægning af mindre projekter til håndtering af tilhørende problemstillinger.
Læringsmål for Miljø
Viden
Den studerende har:
 viden om grundvand og spildevand samt stofkredsløb
 viden om geologi og jordbundsforhold i forhold til grundvand og jordforurening
 viden om registrering samt prøvetagningsstrategi og -metoder i forhold til
miljøkriterier
Færdigheder
Den studerende kan:
 anvende metoder og redskaber til prøvetagning i jord og vand i forhold til
miljømål
 registrere og indsamle biologisk og geografisk data samt anvende relevant
software i forhold til produktion og miljømål
 vurdere praksisnære problemstillinger ud fra relevant lovgivning på miljøområdet
 vurdere årsager til forringelser og foreslå tiltag til forbedringer af miljøkvalitet og ressourceudnyttelse.
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Kompetencer
Den studerende kan:
 planlægge miljøprojekter i forhold til miljømål for områdeanvendelse og
produktion
 håndtere løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for miljø og
produktion samt vandmiljø ved anvendelsen af viden, teori og metode.
ECTS-omfang
Fagelementet Miljø har et omfang på 10 ECTS-point.
2.12. Styring og forvaltning - Studieretningen Miljø og natur
Indhold
Fagelementet omhandler grundlæggende viden om forvaltning og styring af miljø
og naturforhold i relation til produktion og ressourceudnyttelse samt andre aktiviteter. Der arbejdes med analyse, vurdering og virkemidler i forhold til natur og miljøforvaltning. Der arbejdes med konkrete løsningsmuligheder på praksisnære og
komplekse problemstillinger
Læringsmål for Styring og forvaltning
Viden
Den studerende har:
 viden om den offentlige forvaltnings opbygning, sagsbehandling og virkemidler
 viden om samarbejdspartnere og interessenter uden for den offentlige forvaltning og deres virkefelt.
Færdigheder
Den studerende kan:
 vurdere praksisnære og komplekse problemstillinger i et større perspektiv
ud fra relevant lovgivning
 projektere løsningsforslag og vurdere effekten ved anvendelse af fagområdets centrale metoder og lovgivning
 foreslå plejemetoder, teknikker og anlæg samt vurdere økonomien.
Kompetencer
Den studerende kan:
 deltage i tværfagligt samarbejde om planlægning, drift og forvaltning
 opstille og redegøre for løsningsmuligheder i forhold til natur, miljø, erhverv
samt forskellige interessentgrupper
 rådgive erhverv og interessenter inden for miljø- og naturområdet
 sagsbehandle problemstillinger og håndtere lovgivning inden for miljø- og
naturområdet.
ECTS-omfang
Fagelementet Styring og forvaltning har et omfang på 10 ECTS-point.
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2.13. Design og konstruktion af grønne anlæg - Studieretningen Landskab
og Anlæg
Indhold
Fagelementet har fokus på design og konstruktion af grønne anlæg herunder anlægsmaterialer, dimensionering, vandhåndtering, formgivning og farvelære. Desuden inddrages tegning, arbejdsbeskrivelser, funktionsanalyser, opmåling og registrering i forhold til grønne anlæg i privat og offentligt regi.
Læringsmål for Design og konstruktion af grønne anlæg
Viden
Den studerende har viden om:
 produktion, egenskaber og standarder for anlægsmaterialer
 normer og standarder for dimensionering og konstruktion af anlægselementer
 tegningsstandarder og beskrivelsessystemer
 international havekultur
 farver og formgivningsprincipper
 registrerings- og opmålingsmetoder
 projekteringsmetode og projektfaser.
Færdigheder
Den studerende kan:
 registrere og opmåle eksisterende anlæg
 vælge og beskrive materialer til anlægsprojekter
 konstruere og dimensionere anlægselementer
 udføre projektmateriale i form af tegninger og beskrivelser
 beskrive og analysere funktionskrav til grønne anlæg.
Kompetencer
Den studerende kan:
 selvstændigt udarbejde design og anvise konstruktioner af grønne anlæg.
ECTS-omfang
Fagelementet Design og konstruktion af grønne anlæg har et omfang på 10
ECTS-point.
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2.14. Etablering og drift af beplantninger - Studieretningen Landskab og Anlæg
Indhold
Fagelementet har fokus på plantekendskab, -anvendelse-vækst herunder krav til
lys, vand og gødning. Desuden arbejdes der med plejeplanlægning og GIS.
Læringsmål for Etablering og drift af beplantninger
Viden
Den studerende har:
 viden om planters biologiske og fysiske krav og egenskaber i grønne anlæg
 viden om etableringsmetoder for beplantninger
 viden om jordbundsforhold
 viden om næringsstoffer og gødning
 viden om fysiske og kemiske processer af betydning for plantevækst.
Færdigheder
Den studerende kan:
 beskrive og analysere beplantningers funktion og trivsel
 vælge og beskrive planter til grønne anlæg
 anvise vækstforhold, etableringsmetoder og plejemetoder for beplantningselementer i grønne anlæg
 planlægge, kortlægge og beskrive pleje af beplantninger i grønne områder.
Kompetencer
Den studerende kan:
 Selvstændigt planlægge og anvise etablering og pleje af beplantninger i
grønne anlæg.
ECTS-omfang
Fagelementet Etablering og drift af beplantninger har et omfang på 10 ECTS-point.
2.15. Styring af drifts- og anlægsentrepriser - Studieretningen Landskab og
Anlæg
Indhold
Fagelementet fokuserer på entrepriseret og entreprisestyring herunder tidsstyring,
maskiner, aftaler, prissætning og tilbudsgivning.
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Læringsmål for Styring af drifts- og anlægsentrepriser
Viden
Den studerende har:
 viden om relevant lovgivning vedrørende udbud og tilbud
 viden om tilbudsberegningsværktøjer
 viden om planlægningsmetoder og styringsredskaber
 viden om anlægsgartnerbranchens praksis
 viden om entrepriseformer
 viden om relevante aktørers roller og opgaver
 viden om beskrivelsessystemer
 viden om kvalitetsstyring.
Færdigheder
Den studerende kan:
 opdele en anlægs- eller driftsentreprise i hensigtsmæssige delopgaver
 fastlægge personale- og maskinressourcer til en anlægs- eller driftsentreprise
 lægge en tidsplan og rækkefølge for delopgaver i en anlægs- eller driftsentreprise
 planlægge og lede styring af kvalitet
 kalkulere og prissætte anlægs- og driftsentrepriser.
Kompetencer
Den studerende kan:
 Selvstændigt planlægge og styre udførelsen af anlægs- og driftsentrepriser
i et forretningsmæssigt perspektiv.
ECTS-omfang
Fagelementet Styring af drifts- og anlægsentrepriser har et omfang på 10 ECTSpoint.
2.16. Antallet af prøver i de nationale fagelementer
Der er 3 prøver i de nationale fagelementer, som i alt udgør 60 ECTS. Heraf indgår 45 ECTS af disse i den eller de prøver, som udgør førsteårsprøven.
For antallet af prøver i praktikken, henvises til afsnit 3.
Der er yderligere én prøve i det afsluttende eksamensprojekt.
For et samlet overblik over alle uddannelsens prøver henvises til institutionsdelen
af studieordningen, idet de nationale fagelementer beskrevet i denne studieordning kan prøves sammen med fagelementer fastsat i institutionsdelen af studieordningen.
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Praktik
Læringsmål for praktikken på uddannelsen
Viden
Den studerende har:
 viden om fagområdets praksis.
Færdigheder
Den studerende kan:
 analysere og vurdere praksisnære problemstillinger
 anvende teori til opstilling af løsningsmuligheder
 formidle problemstillinger og løsningsforslag.
Kompetencer
Den studerende kan:
 kombinere teori med praksis ved løsningen af opgaver
 løse opgaver sammen med andre på tværs af profession og organisation
 reflektere teoretisk over anvendelse af begreber og metoder inden for professionen og for det valgte fokusområde.
ECTS-omfang
Praktikken har et omfang på 15 ECTS-point.
Antal prøver
Praktikken afsluttes med 1 prøve.
4. Krav til det afsluttende eksamensprojekt.
Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt er identisk med uddannelsens
læringsmål, der fremgår ovenfor under pkt. 1.
Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af
praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område.
Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres
af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.
Det afsluttende eksamensprojekt må som maksimum have 80.000 anslag inkl.
mellemrum (ca. 35 normalsider). Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt
bilag regnes ikke med.
Yderligere om det afsluttende eksamensprojekt findes i den lokale studieordning.
Prøven i det afsluttende eksamensprojekt
Eksamensprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået.
ECTS-omfang
Det afsluttende projekt har et omfang på 15 ECTS-point.
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Prøveform
Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur, hvor der gives en
samlet individuel karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og den
mundtlige præstation.
Regler om merit
Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.
Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra
en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse,
der må antages at kunne give merit.
Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af
gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele.
Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.
Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds
gennemførte uddannelseselementer.
Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at
institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.
Ved godkendelse efter ovenstående anses uddannelseselementet for gennemført,
hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.
Ikrafttrædelse og overgangsordning
Ikrafttrædelse
Denne nationale del af studieordningen træder i kraft den 15.08.2018 og har virkning for de studerende, som indskrives efter den 15.08.2018.
Overgangsordning
Studerende som er optaget indtil 15.08.2018 overgår også til nærværende studieordning. Dog skal prøver, der er påbegyndt før d. 15.08.2018 afsluttes efter den
studieordning, de er påbegyndt på, senest d. 31. januar 2019.
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1. Lokale fagelementer
Uddannelsens lokale uddannelseselementer består af studieaktiviteter svarende til
30 ECTS på hver studieretning.
Studieretningen Husdyr
1.1. Foder, reproduktion og sundhed
Indhold
Fagelementet har fokus på fodermidler, immunologi, sygdomme og reproduktion.
Der arbejdes med foderstrategi, sundhedsstyring samt reproduktionsanalyser.
Læringsmål for Foder, reproduktion og sundhed
Viden
 Husdyrenes næringsbehov, fodermidlers næringsindhold og anvendelse til forskellige dyregrupper samt fodringsstrategi og kvalitetskontrol
 Identifikation, forebyggelse og helbredelse af husdyrenes almindeligste sygdomme samt sundhedsstyring
 Anvendte teorier I relation til husdyrenes reproduktionsforhold og -analyser
Færdigheder
 Analysere fysiologiske problemstillinger i relation til husdyrs livsytringer, herunder ernæring, sundhed og reproduktion
 Udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger
 Forstå og anvende styringssystemer til analyse af husdyrproduktionen
Kompetencer
 Deltage i fagligt samarbejde i relation til foderstrategier, foderbudgetter og foderplaner i husdyrproduktion
 Deltage I fagligt samarbejde i relation til reproduktionsmæssige forhold samt
immunitet og sundhed i husdyrproduktioner
ECTS-omfang
Fagelementet Foder, reproduktion og sundhed har et omfang på 5 ECTS-point.

1.2. Produktionsplanlægning, -styring og -økonomi
Indhold
Fagområdet har fokus på analyse, planlægning og styring af en husdyrproduktion.
Der arbejdes med produktionsøkonomiske beregninger, avl, etologi, miljøgodkendelse og personligt salg.
Læringsmål for Produktionsplanlægning, -styring og –økonomi
Viden
 viden om husdyrenes reproduktionsstrategier
 viden om avlsteori, avlsværdi vurdering og avlsplanlægning
24/37













Udviklingsbaseret viden om forskellige faktorers påvirkning af husdyrenes produktion, adfærd, velfærd og sundhed
Udviklingsbaseret viden om husdyrenes adfærd og velfærd samt produktionsanlæggets konstruktion, indretning, logistik og funktionalitet, herunder klimaforhold og gødningshåndtering
viden om centralt anvendt lovgrundlag, som knytter sig til branchen
Udviklingsbaseret viden om produktionsøkonomiske nøgletal
Forståelse for jordbrugsbedriftens økonomiske sammenhænge
Udviklingsbaseret viden om dækningsbidragskalkuler
Kendskab og forståelse for forskellige salgsstrategier
Kendskab til forskellige forhandlingsteorier og modeller
Viden om salgsbudgetter
Forståelse for praksis og de centralt anvendte teorier, metoder i relation til
branchen, herunder kvalitetssystemer og kontrolsystemer
viden om den lovgivningsmæssige praksis der knytter sig til branchen

Færdigheder
 Vurdere dyrevelfærd samt opstille og udvælge løsningsmuligheder for produktionsanlæggets indretning ud fra viden om dyrenes fysiologi, sundhed og adfærd
 Forstå og anvende styringssystemer til analyse, planlægning og styring af husdyrproduktionen
 Udføre tekniske og økonomiske beregninger og opstille løsningsforslag
 Udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger til sundheds- og reproduktionsudfordringer på
besætningsniveau
 anvende moderne avlsteori, foretage avlsmæssige analyser og udpege indsatsområder
 formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder om husdyrproduktion
til samarbejdspartnere og brugere
 Analysere og vurdere vigtige økonomiske sammenhænge i en husdyrproduktion
 Analysere og vurdere bedriftens kapacitetsudnyttelse
 Vurdere en produktionsgrens indflydelse og konsekvens for jordbugsvirksomhedens samlede økonomi
 Beregne og formidle beslutningsgrundlag for produktionsøkonomisk optimering
 Søge informationer om national og international lovgivning og politik indenfor
sit studieområde
 Sætte forskningsbaseret viden i relation til konkrete og praksisnære problemstillinger


Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere med anvendelse af branchens terminologi

Kompetencer
 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til husdyrproduktion
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deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til husdyrproduktion
selvstændigt bearbejde komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag
analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete
problemstillinger ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og
lovgivning
kombinere teori med praksis ved løsningen af opgaver
rådgive og vejlede om husdyrproduktion og avlsmæssige forhold
Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel metodisk og
brancherelateret tilgang


ECTS-omfang
Fagelementet Produktionsplanlægning, -styring og -økonomi har et omfang på
20 ECTS-point.
Studieretningen Planter
1.3 Markens pleje
Indhold
Markens pleje arbejder med: Forståelse for praksis i planteproduktion, herunder
produktionsstyring, monitering og håndtering af skadevoldere. Anvendelse af digitale styringsværktøjer til produktionsstyring. Anvendelse af pesticider og pesticiders funktion.
Læringsmål for Markens pleje
Viden
 Viden om plantekendskab, herunder plantemorfologi og systematik.
 Viden om de væsentligste skadevoldere, deres biologi.
 Viden om regulering af skadevoldere.
 Viden om moniteringsværktøjer.
Færdigheder
 Kan genkende de mest almindelige kulturplanter samt ukrudt.
 Anvende digitale styringsværktøjer til planlægning af planteproduktion.
Kompetencer
 Udføre monitering af skadevoldere og udarbejde behandlingsforslag.
 Kan formidle moniteringsresultater til planteproducenten.
ECTS-omfang
Fagelementet Markens pleje har et omfang på 5 ECTS-point.
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1.4. Planteforædling og Plantetema
Indhold
Fagelementet indeholder analysering og optimering af en planteproduktion. Der
arbejdes med analyser, budgetter og planer for planteproduktion, herunder formidling af disse. Desuden arbejdes der med forståelse for forsøgsopstilling og produktudvikling inden for planteproduktion samt personligt salg.
Læringsmål for Planteforædling og Plantetema
Viden
 Udvalgte kulturers genetik og forædling herunder bioteknologiske metoder.
 Viden om forsøgslære.
 Kendskab til forskellige dyrkningssystemer, herunder bæredygtig planteproduktion.
 Planteproduktion på virksomhedsniveau.
 Forhold af betydning for økonomien i planteproduktion
 Samspillet mellem planteproduktion, miljø og lovkrav
 Forståelse for praksis og de centralt anvendte teorier, metoder i relation til
branchen, herunder kvalitetssystemer og kontrolsystemer
 viden om den lovgivningsmæssige praksis der knytter sig til branchen
 Kendskab og forståelse for forskellige salgsstrategier
 Kendskab til forskellige forhandlingsteorier og modeller
 Viden om salgsbudgetter

Færdigheder
 Kan anvende forsøgsresultater til vejledning af erhvervet
 Færdigheder i at anvende programmer til at udarbejde produktionsøkonomiske
kalkuler, produktionsplaner og budgetter.
 Kombinere viden inden for plantevækst, ernæring, kulturforhold og teknik i forhold til miljøpåvirkninger
 Rådgive og vejlede om planteproduktionsmæssige forhold
 Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere med anvendelse af branchens terminologi
 søge informationer om national og international lovgivning og politik indenfor
sit studieområde
 sætte forskningsbaseret viden i relation til konkrete og praksisnære problemstillinger
 Anvende forskellige forhandlingsteorier og modeller til at kunne gennemføre
en konkret forhandling
Kompetencer
 Vurdere og analysere produktionsøkonomien i tilknytning til planteproduktionen.
 Analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for planteproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøjer og lovgivning
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Kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper relateret til planteproduktion.
Udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag og vurdere effekten af de foreslåede løsninger
Kommunikere, argumentere og formidle viden i forhold til erhvervet
Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel metodisk og
brancherelateret tilgang
Håndtere salgsplanlægning for virksomheden
Deltage i organiseringen, implementeringen og opfølgningen ved salgstiltag
Forhandle med faglig og personlig gennemslagskraft

ECTS-omfang
Fagelementet Planteforædling og Plantetema har et omfang på 20 ECTS-point.
Studieretningen Miljø og Natur
1.5. Naturprojekter og planlægning
Indhold
Fagelementet indeholder grundlæggende viden om biologiske sammenhænge. Ud
fra den grundlæggende viden arbejdes med indsamling af data og planlægning af
mindre natur- og formidlingsprojekter under hensyn til interessenter, økonomi og
lovgivning.
Læringsmål for Naturprojekter og planlægning
Viden
 Kendskab til grundlæggende biologiske mekanismer inden for biologisk mangfoldighed og naturens udvikling
 Viden om erhvervets og fagområdets centralt anvendte regler og lovgivning
 Viden om klimaændringer og behovet for samfundets tilpasninger hertil
 Viden om økosystemer, energi- og stofkredsløb samt produktion
 Opnå kendskab til finansierings- og samarbejdsmuligheder i natur- og miljøprojekter
Færdigheder
 Formidle natur- og miljømæssige problemstillinger og løsningsmuligheder til
forskellige målgrupper
 Kommunikere med erhverv og fagområdets interessenter ved brug af kommunikations værktøjer
 Anvende teorier til opstilling af løsningsforslag på konkrete problemstillinger
 foreslå plejemetoder, teknikker og anlæg samt vurdere økonomien
 søge informationer om national og international lovgivning og politik inden for
sit studieområde
 sætte forskningsbaseret viden i relation til konkrete og praksisnære problemstillinger
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Kompetencer
 Håndtere data og præsentere løsningsforslag på konkrete problemstillinger for
forskellige målgrupper
 Håndtere løsningsforslag til konkrete problemstillinger i udviklingsorienterede
situationer
 I en struktureret sammenhæng planlægge og gennemføre registreringer, opmålinger og prøvetagning på miljø- og naturområdet
 Håndtere udviklingsorienterede opgaver i relation til forvaltning af ressourcer,
miljø og natur
ECTS-omfang
Fagelementet Naturprojekt planlægning har et omfang på 10 ECTS point.

1.6.

Miljøtilsyn og lovgivning

Indhold
Fagelementet indeholder grundlæggende viden om forvaltning af Miljøbeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning. Der arbejdes med registrering, analyse og
vurdering af især landbrugets påvirkning af det omkringliggende miljø.
Læringsmål for Miljøtilsyn og lovgivning
Viden
 Forståelse for miljøproblematikker i jordbruget
 Kendskab til miljølovgivning der omfatter miljøtilsyn
 Forståelse for praksis og de centralt anvendte teorier, metoder i relation til
branchen, herunder kvalitetssystemer og kontrolsystemer
 Viden om den lovgivningsmæssige praksis der knytter sig til branchen
Færdigheder
 Forberede og gennemføre et miljøtilsyn
 Vurdere og analysere konsekvenser af overtrædelse af miljølovgivningen
 Anvende relevant lovgivning til udarbejdelse af en rapport over miljøtilsynet
 Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere med anvendelse af branchens terminologi
Kompetencer
 Selvstændigt indsamle, analysere og vurdere data i relation til gennemførelse
af et miljøtilsyn
 Præsentere problemstillinger og mulige løsningsforslag i relation til overtrædelser af miljølovgivning
 Selvstændigt og i samarbejde med andre, udvikle teoretiske og praktiske velbegrundede løsningsforslag på problemstillinger i relation til anvendelse af lovgivning i sagsbehandlingen
 Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel metodisk og
brancherelateret tilgang
ECTS-omfang
Fagelementet Miljøtilsyn og lovgivning har et omfang på 5 ECTS-point.
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1.7.

Landskabsforvaltning og miljøbeskyttelse

Indhold
Fagelementet indeholder tekniske, økonomiske og lovgivningsmæssige aspekter i
relation til natur- og miljømæssig forvaltning af naturressourcer samt ledelse og
rådgivning i forhold hertil.
Læringsmål for Landskabsforvaltning og miljøbeskyttelse
Viden
 Kendskab til relevante it-værktøjer i forhold til planlægning og projektering
 Forståelse for erhvervets centrale anvendte teorier og praksis vedr. miljø- og
naturmæssige forhold for overfladevand og grundvand
 Kendskab og forståelse for forskellige salgsstrategier
 Kendskab til forskellige forhandlingsteorier og modeller
 Viden om salgsbudgetter
Færdigheder
 Vurdere praksisnære problemstillinger for landskab og erhverv samt opstille og
vælge løsningsmuligheder til forbedringer af kvaliteten af miljø, natur og landskab
 Kan indgå i tværfagligt samarbejde
 Anvende forskellige forhandlingsteorier og modeller til at kunne gennemføre
en konkret forhandling
Kompetencer
 Fagligt og tværfagligt forvalte miljø- og naturrelaterede problemstillinger
 Håndtere udviklingsorienterede situationer og deltage i fagligt og tværfagligt
samarbejde med erhverv og interessenter
 Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med vurdering og formidling af
miljø- og naturrelaterede problemstillinger
 Håndtere løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for miljø og natur,
ved anvendelsen af viden, teori og metode
 Rådgive borgere, lodsejere og virksomheder, og håndtere lovgivning inden for
miljø- og naturområdet
 Håndtere salgsplanlægning for en virksomhed
 Deltage i organiseringen, implementeringen og opfølgningen ved salgstiltag
 Forhandle med faglig og personlig gennemslagskraft
ECTS-omfang
Fagelementet Landskabsforvaltning og miljøbeskyttelse har et omfang på 10
ECTS-point.

30/37

1.2. Valgfag
Indhold
For det aktuelle udbud af valgfri uddannelseselementer, herunder læringsmål og
prøveform, henvises til Valgfagskataloget, der foreligger på eal.dk.
ECTS-omfang
Fagelementet Valgfag har et omfang på 5 ECTS-point.
1.3. Skematisk fremstilling af uddannelseselementer:
Semesterinddelt oversigt over ECTS-fordeling på uddannelsen

Fagelementer/indhold
Nationale fagelementer: Fælles
Forretningsforståelse
Ledelse
Metode og Læring
Nationale fagelementer: Husdyrproduktion
Husdyrbiologi
Husdyrproduktion
Nationale fagelementer: Planteproduktion
Planter og jord
Planteproduktion
Nationale fagelementer: Miljø og natur
Natur
Miljø
Styring og forvaltning
Lokale fagelementer
Studieretning: Husdyrproduktion
Studieretning: Planteproduktion
Studieretning: Miljø og Natur
Valgfag
Praktik og Eksamensprojekt
Praktikforløb og projekt
Afsluttende eksamensprojekt
I alt

1.
sem

5

2.
sem

3. 4. sem
sem

5
5

15
10

10

5
5

10

5
5

10

5
5

5
5

5

10
10
10

5
5

15
15
10
5
15
15

ECTS
30
10
5
15
30
15
15
30
15
15
30
10
10
10
30
25
25
25
5
30
15
15
120
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2. Prøver og eksamen på uddannelsen

2.1 Generelle regler for eksamen
For alle generelle eksamensregler henvises til Regler for afholdelse af prøver for
fuldtidsuddannelserne ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole som ligger på eal.dk og til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, samt Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse på
retsinformation.dk.
Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de
tilhørende prøver. Afmelding kan ikke finde sted.
2.2 Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer
I det følgende gives et overblik over prøver og eksaminer på jordbrugsteknologuddannelsen. Krav til og detaljer om de enkelte prøver, herunder eksamensperiode,
formalia og anvendelse af hjælpemidler, offentliggøres i Eksamenskataloget på
eal.dk.
Den studerende kan udprøves i flere uddannelseselementer ved samme prøve, og
hver enkelt prøve vil fremgå med en samlet karakter på eksamensbeviset. Se
eventuelt også nedenstående skema for prøvernes tidsmæssige placering.
Prøvens navn
Anføres på eksaSemester
Fagelement
ECTS
(intern/ekstern)
mensbevis
1. seme1. semesterprøven (inMetode og læring, For30
En samlet karakter
ster
tern bedømmelse)
retningsforståelse 1,
Husdyrbiologi 1, Plantebiologi 1, Natur 1, Styring og Forvaltning 1,
Naturprojekt og planlægning 1
2. seme2. semesterprøven (eks- Ledelse; Forretningsfor30
En samlet karakter
ster
tern bedømmelse)
ståelse 2;
Husdyrbiologi 2, Husdyrproduktion 1, Foder, reproduktion og sundhed,
Produktionsplanlægning,
-styring og –økonomi 1;
Plantebiologi 2, Planteproduktion 1, Markens
pleje, Planteforædling og
Plantetema 1;
Natur 2, Miljø 1, Styring
og forvaltning 1, Naturprojekter og planlægning
1, Landskabsforvaltning
og miljøbeskyttelse 1
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3. semester

Valgfag
Case-eksamen (intern
bedømmelse)

Kongres-eksamen (intern bedømmelse)

4. semester

Praktikrapport (intern bedømmelse)
Afsluttende eksamensprojekt (ekstern bedømmelse)

Se Valgfagskatalog på
eal.dk
Husdyrproduktion 2, Produktionsplanlægning, styring og –økonomi 2;
Planteproduktion 2,
Planteforædling og Plantetema 2;
Miljø 2, Styring og forvaltning 2, Naturprojekt
planlægning 2, Miljøforvaltning, Landskabsforvaltning og miljøbeskyttelse 2
Husdyrproduktion 2, Produktionsplanlægning, styring og –økonomi 2;
Planteproduktion 2,
Planteforædling og Plantetema 2;
Miljø 2, Styring og forvaltning 2, Naturprojekt
planlægning 2, Miljøforvaltning, Landskabsforvaltning og miljøbeskyttelse 2
Praktikforløb

5

En samlet karakter

15

En samlet karakter

10

En samlet karakter

15

En samlet karakter

Hele uddannelsen

15

En samlet karakter

2.3 Øvrige krav om gennemførsel af aktiviteter
Ud over førnævnte eksaminer stilles der på uddannelsen en række krav om gennemførsel af obligatoriske aktiviteter, som den studerende skal indfri for at kunne
gå til eksamen og fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen § 10 og §
5. stk. 3.
2.3.1 Obligatoriske læringsaktiviteter/bundne forudsætninger:
Deltagelsespligt og aflevering
Det er et krav på flere uddannelseselementer, at den studerende skal have gennemført en række obligatoriske læringsaktiviteter for at kunne deltage i eksamen.
Er de obligatoriske læringsaktiviteter ikke gennemført, kan den studerende ikke
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deltage i eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Den studerende er automatisk
tilmeldt den næste eksamen og skal fortsat opfylde betingelserne for at kunne gå
til eksamen.
De obligatoriske læringsaktiviteter varierer fra uddannelseselement til uddannelseselement og kan bestå i eksempelvis deltagelsespligt, præsentationer eller afleveringer. De obligatoriske læringsaktiviteter på jordbrugsteknologuddannelsen er
beskrevet som adgangskrav til eksamen og fremgår af Eksamenskataloget på
Fronter.

2.3.2 Studiestartprøven
På jordbrugsteknologuddannelsen gennemføres der en studiestartsprøve i forbindelse med studiestart. En studerende skal bestå studiestartsprøven for at kunne
fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen § 10
Studiestartsprøven
Tidsmæssig placering: Studiestartsprøven afholdes senest to måneder efter uddannelsens start
Form: Studiestartsprøven er beskrevet i Eksamenskataloget
Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.
Adgangsgrundlag: Intet
Konsekvenser af manglende beståelse: Er prøven ikke bestået i første forsøg,
har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre
måneder efter uddannelsens start. Bestås omprøven ikke, kan den studerende
ikke fortsætte på uddannelsen og udmeldes, jf. eksamensbekendtgørelsens § 10.
Særligt for studiestartsprøven: Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne
om klager over prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen § 10. stk. 4. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan for den enkelte studerende dispensere fra de
tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i
sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Disse forhold skal være dokumenterede.

2.3.3 Studieaktivitetskrav: Førsteårsprøven
Ved erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser skal den eller de prøver, den studerende efter bekendtgørelsen eller studieordningen skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart (førsteårsprøven), være bestået
inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen.
Bemærk at førsteårsprøven, som beskrevet under dette afsnit, ikke består i en eksamen, men et krav om, at alle prøver på første år skal være bestået inden udgangen af første studieår.
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Konsekvensen af ikke at bestå førsteårsprøven
Hvis en studerende ikke består eksamen i de pågældende uddannelseselementer
vil den studerende blive udmeldt af uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen §
8. stk. 1 og adgangsbekendtgørelsen § 37, stk. 1, nummer 4.

2.4 Anvendelse af hjælpemidler
Alle hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt, med mindre andet er fastlagt i Eksamenskataloget.
2.5 Det anvendte sprog ved prøverne
Eksamenssproget er det samme som undervisningssproget på de enkelte uddannelseselementer, dvs. enten dansk eller engelsk. Ved dansksprogede eksaminer
er det muligt at aflægge prøverne på svensk eller norsk, med mindre prøvens formål er at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk, jf. eksamensbekendtgørelsen § 18.
Såfremt erhvervsakademiet har besluttet at gennemføre hele eller dele af uddannelsen med engelsksproget undervisning, fordi der samlæsning mellem danske og
internationale studerende er det tilladt at gennemføre eksamen på dansk, med
mindre formålet med faget bl.a. er at dokumentere færdigheder på fremmedsprog.

3. Andre regler for uddannelsen

3.1 Undervisnings- og arbejdsformer
Der er flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer på UCL Erhvervsakademi
og Professionshøjskole. Eksempelvis forelæsninger, casearbejde, virksomhedsprojekter, mindre opgaver, praktiske og teoretiske øvelser, laboratoriearbejde,
mundtlige oplæg, hjemmearbejde, ekskursioner og lignende.
Undervisningen kan endvidere være temaorienteret, såvel som opdelt i forskellige
fag.
Formålet med arbejdsformerne er, at de studerende, gennem den af uddannelsen
valgte fremgangsmåde, tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer inden for
uddannelsens kerneområder, og at den studerende endvidere anvender disse i
overensstemmelse med læringsmålene for uddannelsen.
Den nærmere beskrivelse af læringsforløb, dvs. mål, indhold, struktur, arbejdsformer osv. er at finde i Lektionsplaner, der foreligger på Fronter.
3.2 Differentieret undervisning
Differentieret undervisning finder anvendelse i det omfang det er relevant.
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3.3 Studiesprog
Uddannelsen er en dansksproget uddannelse, hvorfor hovedparten af undervisningen udbydes på dansk.
Nogle uddannelsesmoduler eller dele heraf kan dog blive gennemført på engelsk,
og der stilles krav om, at de studerende skal kunne gennemføre disse. Det vil sige,
at de studerende skal kunne læse tekster på engelsk, deltage aktivt i engelsksproget undervisning, samt skrive og fremlægge opgaver og projekter på engelsk.
3.4. Regler for praktikkens gennemførelse
Krav til de involverede parter
Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson til rådighed for den studerende i
praktikperioden. Kontaktpersonen udformer i samarbejde med den studerende en
praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver, den studerende skal arbejde med
i praktikperioden. Opgaverne skal tilgodese læringsmålene for praktikken.
Ved tilrettelæggelsen af praktikken skal der tages hensyn til den studerendes forudsætninger og forkundskaber. Praktikaftalen fremsendes til uddannelsesinstitutionen til godkendelse.
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har for jordbrugsteknologuddannelsen udpeget et antal praktikvejledere, hvoraf en fungerer som sparringspartner for
den studerende under hele praktikforløbet, og som endvidere også fungerer som
eksaminator for praktikrapporten.
Der er til praktikforløbet udarbejdet en praktikmanual. Manualen beskriver de nærmere forhold og rammer for praktikforløbet].
Efter praktikopholdet er afsluttet afvikler UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en elektronisk evaluering af praktikforløbet, som både studerende og virksomhed deltager i.
3.5. Stave og formuleringsevne
Ved bedømmelse af det afsluttende eksamensprojekt indgår den studerendes
stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, uanset hvilket sprog projektet er skrevet på, idet det faglige indhold dog vægter tungest, jf. eksamensbekendtgørelsen § 35, stk. 4

3.6 Dispensationsregler
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan fravige, hvad institutionen eller
institutionerne selv har fastsat i denne studieordning, hvis det er begrundet i
usædvanlige forhold.
En studerende skal søge om dispensation og dokumentere de særlige forhold, der
er årsag til behovet for dispensation. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole vil behandle sagen og meddele afgørelse, når den foreligger. De nærmere
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regler for dispensation og ansøgning om dette er beskrevet på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles hjemmeside: eal.dk.
3.7 Orlov
Det er muligt at ansøge om orlov fra uddannelsen, f.eks. ved barsel, adoption eller
indkaldelse til værnepligtstjeneste. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har bestået prøverne
efter 1. studieår på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, eller har gennemført første halve studieår på en selvstændig overbygningsuddannelse (professionsbachelor).
Nærmere regler for orlov og ansøgning om dette kan findes på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles hjemmeside: eal.dk.
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan dispensere fra disse regler,
hvis der foreligger usædvanlige forhold.
3.8 Meritaftaler for lokale uddannelseselementer
Nærmere regler for meritaftaler og ansøgning om dette kan findes på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles hjemmeside: eal.dk.
Der er mulighed for meritaftaler efter en individuel kompetenceafklaring.

3.9 Ikrafttrædelse og overgangsordning
Alle studerende er pr. 01.08.2018 overgået til denne studieordning jf. den nationale del af studieordningen.
Undervisningsforløbet på 3. semester vil for studerende, som er indskrevet på uddannelsen i august 2017 og påbegynder uddannelsens 3. semester pr.
01.08.2018, dog afvikles i henhold til uddannelsens studieordning, godkendt i
2017.
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