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Bilaga 1 till utbildningsplan för masterprogrammet  Hållbar stadsutveckling – ledning, 
organisering och förvaltning 
 
Möjlighet till fortsatta studier läsåret 2015/16  
 
Den student som har fullgjort utbildningen på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – 
ledning, organisering och förvaltning med avlagd masterexamen uppfyller kraven på särskild 
behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå vid SLU inom t ex forskarutbildnings-
ämnet: 
 
- landskapsplanering. 

 
 
Denna bilaga till utbildningsplanen fastställs av Programnämnden för utbildning inom 
landskap och trädgård den 25 mars 2015 och gäller från och med läsåret 2015/16. 
 
  

Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – 120 hp 
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Bilaga 2 till utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, 
organisering och förvaltning 
 
Studieplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – 
ledning, organisering och förvaltning läsåret 2015/16 
 
 Huvud-

område 
Nivå Period 

1 
Period 

2 
Period 

3 
Period 

4 
Sommar Institu-

tion 

ÅRSKURS 1 
LK0194 Stadens utmaningar, 15 hp, 50% * 

 
Lk A1N                               LAPF 

BY601B Hållbar stadsutveckling i teori och 
praktik, 15 hp, 50% * 

By A1N                               MAH 

OL601B Projekt- och processledning i hållbar 
stadsutveckling, 15 hp, 50% * 

Ol A1N                               MAH 

BY602B Hållbar stadsutveckling - projektkurs, 
15 hp, 50% * 

By A1E                               MAH 

ÅRSKURS 2 
LK0204 Planering och förvaltning för hållbar 

utveckling av stadslandskapet, 
teorikurs*, 15 hp 

Lk A1N                               LAPF 

LK0205 Planering och förvaltning för hållbar 
utveckling av stadslandskapet, 
tillämpningskurs*, 15 hp 

Lk A1N                               LAPF 

EX0760 Självständigt arbete i hållbar 
stadsutveckling, 30 hp 

Lk A2E                AEM 

EX0760 Självständigt arbete i hållbar 
stadsutveckling, 30 hp (50 % fart) 

Lk A2E                AEM 

EX0760 Självständigt arbete i hållbar 
stadsutveckling, 30 hp 

Lk A2E                               AEM 

EX0760 Självständigt arbete i hållbar 
stadsutveckling, 30 hp. 50% fart 
(fortsätter ht -16) 

Lk A2E                               AEM 

                     
 * ges även som fristående                    
 Lk= landskapsarkitektur 

By= byggd miljö (Malmö högskola) 
Ol=ledarskap och organisation (Malmö 
högskola) 

                   

                     
 AEM= Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi 

LAPF= Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning 
MAH= Malmö högskola 

            

 
Fastställt av PN 2014-10-01 
  

Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – 120 hp 
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Kurser som ingår i programmet 
Kursernas mål och innehåll, läraktiviteter, examinationsformer med mera framgår av 
kursplanen för respektive kurs.  
 
För att det av examensbeviset skall framgå att utbildningen genomförts enligt utbildnings-
planen för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och 
förvaltning skall följande krav uppfyllas: 
 
- Godkända programkurser om minst 60 hp omfattande: 

 
Stadens utmaningar, 15 hp  (LP /A1N)  SLU 
Hållbar stadsutveckling i teori och  
praktik, 15 hp  (BY/A1N)  MaH 
Projekt och processledning i 
hållbar stadsutveckling, 15 hp (OL/A1N)  MaH 
Hållbar stadsutveckling - 
projektkurs, 15 hp  (BY/A1E)  MaH 
Planering och förvaltning för hållbar 
utveckling av stadslandskapet, 
teorikurs, 15 hp (LK/A1N)  SLU 
Planering och förvaltning för hållbar  
utveckling av stadslandskapet,  
tillämpningskurs, 15 hp (LK/A1N)  SLU 

 
- Godkänt självständigt arbete på nivå A2E om 30 högskolepoäng inom ämnet 

landskapsarkitektur enligt anvisningar för programmet. 
 
 
 
 

Denna bilaga till utbildningsplanen fastställs av Programnämnden för utbildning inom 
landskap och trädgård den 25 mars 2015 och gäller från och med läsåret 2015/16. 
 
 

Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling – 120 hp 
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