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Del 1. Fælles del 

 
Studieordningen 
Studieordningen er opdelt i en fælles del og en institutionsdel.   
Den fælles del af studieordningen for uddannelsen til PBA i Jordbrugsvirksomhed er udarbejdet i 
fællesskab af de akademier der er godkendt til udbud af uddannelsen.  Fælles delen omhandler 
bl.a. uddannelsens formål, indhold, struktur, læringsmål samt eksamen 
 
Institutionsdelen omhandler bl.a. en beskrivelse af uddannelsens specialer, undervisningens 
tilrettelæggelse, arbejds- og undervisningsformer, obligatoriske prøver, praktikkens gennemførelse 
samt regler/retningslinjer for merit, orlov, fremmøde mv.  
 

Uddannelsens formål 
 
Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed er at kvalificere den 
uddannede til selvstændigt at varetage opgaver inden for rådgivning, forvaltning, ledelse, salg 
virksomhedsdrift og undervisning inden for jordbrugsområdet med henblik på beskæftigelse inden 
for landbrug og gartneri, offentlige miljø- og naturforvaltninger samt private miljø-, energi- og an-
lægsvirksomheder. 
 

Adgang til uddannelsen 
 
En uddannelse som Jordbrugsteknolog, jordbrugstekniker eller anden relevant uddannelse på 
akademi nivau. 
 
Adgangskravene kan endvidere ses på Adgangsbekendtgørelsen 

 
Ansøgere, som ikke har de angivne niveauer, vil kunne optages, hvis de ud fra en merit- og 
realkompetenceafklaring vurderes egnede.  
 

Titel 
Den der har gennemført og bestået uddannelsen har ret til at anvende titlen Professionsbachelor i 
Jordbrugsvirksomhed eller PBA i Jordbrugsvirksomhed. 
 
Den engelske titel er Bachelor of Agrobussines and Enviromental Management 

Merit i uddannelsen 
Ansøgere, som opfylder adgangskravene, kan tildeles merit på grundlag af realkompeten-
ceafklaring, relevant erhvervserfaring fra virksomheder eller anden national-/international 
videregående uddannelse. 
 
 
 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=140786
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=140786
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Uddannelsens struktur 
Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse er tilrettelagt som selvstændig overbygning til 
erhvervsakademiuddannelsen til Jordbrugsteknolog. Uddannelsen er normeret til 90 ECTS-point, 
hvilket svarer til 1½ år. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. 
 
Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen Professionsbachelor som 
Jordbrugsingeniør.  
 
Uddannelsen skal være afsluttet senest 3½ år efter studiestart. Institutionen kan, hvor der foreligger 
usædvanlige forhold, dispensere herfra. 
 
 
Uddannelsen er i bekendtgørelsen opdelt i følgende uddannelseselementer: 
 

 Obligatoriske uddannelses elementer, der har et omfang svarende til 35 ECTS-point 

 Bundne studieretninger med et omfang svarende til 10 ECTS-point 

 Valgfri uddannelseselementer svarende til 15 ECTS-point. 

 Praktik med et omfang svarende til 15 ECTS-point 

 Bachelorprojekt med et omfang svarende til 15 ECTS-point 
 
Nedenstående er uddannelseselementerne nærmere beskrevet med hensyn til indhold og omfang: 
 
 
Obligatoriske uddannelses elementer (35 ECTS) 

 Analyse og statistik 

 Metode og videnskabsteori  

 Personale-, strategi-, og virksomhedsudvikling 

 Markedskommunikation, salg og rådgivning 

 Projektledelse 
 
Bundne studieretninger (10 ECTS) 

 Jordbrugsbiologisk studieretning 

 Jordbrugsøkonomisk studieretning 
 
Valgfri uddannelseselementer (15 ECTS) 
Inden for hver studieretning tilrettelægges valgfri uddannelseselementer – specialeretninger.  
De valgfri uddannelseselementer fastlægges af det enkelte akademi og fremgår af studieordningens 
institutionsdel.  I hver specialeretning indgår tre specialefag. Specialerne er  enten tilknyttet de 
bundne studieretninger eller tværgående. Specialefagene er beskrevet på side xxx. 
 
Praktik (15 ECTS) 
 

 10 ugers praktik i en eller flere virksomheder. Praktikken er placeret i sidste semester 
  
 
Bachelorprojekt (15 ECTS) 
Det afsluttende bachelorprojekt har et omfang på 15 ECTS-point. Problemstillingen formuleres af 
den studerende evt. i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed, og godkendes af 
institutionen. 
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Læringsmål  
Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som den uddannede 
jordbrugsingeniør skal opnå i uddannelsen. 
Læringsmålene er beskrevet i følgende rækkefølge: 
 

1. Læringsmål for uddannelsen, generelt 
2. Læringsmål for obligatoriske uddannelseselementer 
3. Læringsmål for studieretninger 
4. Læringsmål for praktik 
5. Læringsmål for det bachelorprojektet (afsluttende projekt) 

 
 
Generelle læringsmål for uddannelsen 
 
Viden: 
Den uddannede Jordbrugsingeniør har: 
 

1) udviklingsbaseret viden om og forståelse af praksis, anvendt teori og metode inden for 
jordbrugsområdets biologiske og økonomiske områder til brug i relation til rådgivning, 
forvaltning, ledelse, virksomhedsdrift og undervisning, 

2) kan reflektere over analyser, metoder og teorier inden for jordbrugsområdet,  
3) viden om markedskommunikation, salg og rådgivning samt modeller for projektledelse,  
4) viden om relevant lovgivning og retspraksis inden for jordbrugsjura, og 

jordbrugsområdets vilkår, interessenter og virksomhedstyper nationalt og internationalt. 

 
Færdigheder: 
Den uddannede Jordbrugsingeniør kan: 
 

1) indsamle og bearbejde biologiske og økonomiske data som grundlag for udvælgelse af 
den bedst egnede metode eller det bedste redskab til løsning af opgaver og 
problemstillinger inden for jordbrugsområdet, 

2) varetage projektledelse og ressourcestyring af opgaver inden for fagområdet, 
3) analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til planlægnings-

, personale-, strategi- og virksomhedsudviklingsopgaver, samt fremsætte forslag til 
fremtidig strategi,  

4) formidle og udføre rådgivning om og salg af jordbrugsområdets biologiske og 
økonomiske viden, serviceydelser og produkter i forhold til samarbejdspartnere og 
brugere, og 

5) anvendelse af matematiske og statistiske beregningsmetoder på analyseresultater og 
relatere resultaterne til praksis.  
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Kompetencer: 
Den uddannede Jordbrugsingeniør kan: 
 

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer inden for 
jordbrugsområdet, herunder dokumentere og formidle opgaver og projekter, 

2) omsætte praksiserfaring, viden og relevante forskningsresultater til løsninger og 
resultater, 

3) indgå i ledelsesmæssige, rådgivningsmæssige, faglige og tværfaglige funktioner og 
samarbejdsrelationer, der er relevante for jordbrugsområdet,  

4) selvstændigt udvikle, styre og gennemføre arbejds- og rådgivningsopgaver med 
udgangspunkt i forskellige komplekse situationer og ved inddragelse af relevante 
interessenter, samt 

5) identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer 
inden for den færdiguddannedes beskæftigelsesområde. 
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Læringsmål for obligatoriske uddannelseselementer 
 
Analyse og statistik (5 ECTS) 
 
Indhold: 
 

 Matematiske og statistiske opgørelsesmetoder i relation til biologiske og økonomiske data 

 Principper for tilvejebringelse af statiske data og vurdering af usikkerheder 

 Samfundsøkonomiske analyser, forbrugeradfærd og  markedsanalyser -og undersøgelser  

 Forsøgsmetodik og planlægning  
 
 

Viden 
Den uddannede har: 
 

 viden om statistiske opgørelsesmetoder  

 viden om og kan reflektere over planlægning af forsøg og analyser samt tilvejebringelse af 
data 

 viden om forskellige analyseopgørelser 
 
 
Færdigheder 
Den uddannede kan: 
 

 udvælge, indsamle og bearbejde data som grundlag for analyse og metode til løsning af 
opgaver og problemstillinger inden for jordbrugsområdet 

 Formidle og visualisere analyser og resultater 
 
 
Kompetencer 
Den uddannede kan: 
 

 anvende statistiske beregningsmetoder på analyseresultater og relatere resultaterne til 
praksis 
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Metode og videnskabsteori (5 ECTS) 
 
Indhold: 
 

 perspektivering af det videnskabsteoretiske og metodiske grundlag for skabelse og anvendelse 

af viden 

 formålets styring af et forsøgs eller en undersøgelses udformning, samt dets konsekvenser for 

resultaterne og tolkningen af dem 

 analysestrategi, analysemetoder, dataindsamling og dataanalyse 

 proces, kvalitet og formalia 

 
Viden:  
 

Målet er, at den studerende  

 har viden om centrale videnskabsteoretiske traditioner og problemstillinger  

 har kendskab til væsentlige videnskabelige problemstillinger af filosofisk, idehistorisk, teoretisk 

og videnskabelig/metodologisk art  

 har kendskab til videnskabs- og teknologiskfilosofiske begreber om sammenhænge mellem 

videnskab, menneske og teknologi.  

 
Færdigheder: 
Den uddannede kan: 
 

 reflektere over analyser, metoder og teorier inden for jordbrugsområdet 

 forholde sig kritisk til empirisk-analytisk videnskabsteori og herunder kunne diskutere, hvad 

viden er, hvordan den frembringes, og hvordan den spiller sammen med praksis 

 arbejde med videnskabsteoretiske og metodemæssige problemstillinger og integrere forståelse 

af videnskabeligt arbejde og metode med faglighed i projekt- og rapportskrivning 

 udarbejde problemanalyse og foretage problemafgrænsning, opstille problemstilling og 

hypoteser, samt foretage metodemæssige overvejelser og begrunde valg af 

undersøgelsesmetoder 

 strukturere og analysere efter principper for videnskabeligt arbejde 

 
Kompetencer: 
Den uddannede kan: 

 

 analysere og vurdere videnskabeligt baserede rapporter og projekter 

 formidle undersøgelsesresultater og løsningsforslag m.v. i en overskuelig og let læselig rapport, 

 begrunde sit metodevalg samt forholde sig kritisk til denne metode 

 kunne opstille en undersøgelsesplan samt vurdere alternative undersøgelsesmetoders 

 stærke og svage sider 
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Personale-, strategi- og virksomhedsudvikling (10 ECTS) 
 
Indhold: 
 

 Virksomhedens rammevilkår nationalt og internationalt. 

 Strategi- og virksomhedsudvikling 

 Strategiske ledelsesteorier 

 Personalepolitik og personalejura  

 Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere 

 Kompetenceudvikling  

 Forandringsprocesser 

 
 
 
Viden: 
Den uddannede har: 
 

 viden om relevant lovgivning og retspraksis inden for jordbrugsjura, og jordbrugsområdets 

vilkår, interessenter og virksomhedstyper nationalt og internationalt. 

 kendskab til teoretiske modeller omkring en virksomheds strategiske – og personalemæssige 

udvikling 

 
Færdigheder: 
Den uddannede kan: 
 

 vurdere de juridiske rammer og politiske påvirkningsmuligheder for en virksomheds udvikling 

 analysere, en virksomheds fremtidsmuligheder på det nationale og internationale marked samt 

give begrundede forslag til fremtidig strategi og udvikling. 

 indgå i ledelsesmæssige, rådgivningsmæssige, faglige og tværfaglige funktioner og 

samarbejdsrelationer, der er relevante for jordbrugsområdet 

 

 

Kompetence: 
Den uddannede kan: 
 

 analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til planlægnings- 

personale-, strategi- og virksomhedsudviklingsopgaver, samt fremsætte begrundede forslag til 

fremtidig strategi, 

 analysere og vurdere komplekse praktiske medarbejdersituationer i en virksomhed samt give 

begrundede forslag til personalepolitik, der fremmer virksomhedens mål 
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Markedskommunikation, salg og rådgivning (10 ECTS)  
 
Indhold: 
 

 Kommunikationsteori  

 Kommunikationsstrategi og markeds mål 

 Branding og salg 

 Mediestrategi 

 Rådgivning og coaching  

 Forhandlingsteknik 

 Forretningskultur nationalt og internationalt 

 

 

Viden 

Den uddannede har:  

 

 viden om markedskommunikation, salg og rådgivning  

 udviklingsbaseret viden om og forståelse af praksis, anvendt teori og metode inden for 

jordbrugsområdets biologiske, markedsmæssige og økonomiske områder til brug i relation til 

rådgivning, forvaltning, ledelse, virksomhedsdrift og undervisning 

 

 

Færdigheder 

Den uddannede kan: 

 

 anvende relevante teorier og metoder inden for kommunikation 

 formidle og udføre rådgivning om og salg af jordbrugsområdets biologiske og økonomiske 

viden, serviceydelser og produkter i forhold til samarbejdspartnere og brugere 

 

 

Kompetencer 

Den uddannede kan: 

 

 selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere praktiske formidlingsopgaver inden for det 

biologiske og økonomiske fagområde i relation til jordbrugsvirksomheder. 

 håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer inden for 

jordbrugsområdet, herunder dokumentere og formidle opgaver og projekter 

 selvstændigt udvikle, styre og gennemføre kommunikationsopgaver med udgangspunkt i 

forskellige komplekse situationer og ved inddragelse af relevante interessenter 
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Projektledelse (5 ECTS)  
 
Indhold 
 

 Identifikation og definition af projekt 

 Projektlederen 

 Projektplanlægning 

 Metoder og værktøjer til projektstyring 

 Gennemførelse af projekter 

 Evaluering og aflevering  
 
 
Viden  
Den uddannede har viden om:  
 

 projekttyper, projektstyringsmodeller og -værktøjer 

 finansiering, bemanding og økonomisk styring af projekt 
 

Færdigheder 
Den uddannede kan: 
 

 varetage projektledelse og ressourcestyring af opgaver inden for fagområdet  

 kan vurdere og anvende projektstyringsmodeller og forstå deres anvendelighed inden for 
jordbrugsområdet 

 kan anvende relevante projektstyringsværktøjer i planlægningen af konkrete projekter 
 
 
Kompetencer 
Den uddannede kan 
 

 definere et projekt og vælge en passende styringsmodel herfor 

 kan planlægge og styre tid, økonomi og kvalitet og evaluere styring og forbrug af tid, økonomi i 
forhold til opnået kvalitet 

 sammensætte og lede en relevant projektgruppe til løsning af en given opgave 
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Læringsmål for studieretninger 
 
Biologisk studieretning (10 ECTS) 
 
 
 
Indhold:  
 

 Organisk og uorganisk kemi 

 Stofcykler og energistrømme 

 Næringsstoffer og vækstregulatorer 

 Produktion og miljø 

 Økologi og bæredygtighed 

 Vand, affald og restprodukter 
 
Viden 
Den uddannede har: 

 

 forståelse af næringsstoffers betydning for miljø og produkters kvalitet, fordøjelighed og 
sundhed,   

 viden om næringsstoftab, rensning og udnyttelse af restprodukter fra jordbrugsproduktion 

  
 
Færdigheder 
Den uddannede kan: 
 

 analysere problemstillinger og anvende relevante styringsværktøjer ved planlægning og 
gennemførelse af produktion og miljøforvaltning, 

 Vurdere og analysere konsekvenser af jordbrugsproduktionens påvirkning af stofcykler og 
energistrømme i relation til miljø og natur. 

 
Kompetencer 
Den uddannede kan: 
 

 selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle praktiske og teoretiske velbegrundede 
løsningsmodeller for udnyttelse af biologiske ressourcer i vegetabilsk og animalsk produktion,  

 selvstændigt indsamle vurderingsgrundlag og gennemføre analyser af  miljømæssige 
konsekvenser af jordbrugsproduktion, samt fremsætte kvalificerede løsningsforslag,  
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Jordbrugsøkonomisk studieretning (10 ECTS)  
 
 
 
Indhold: 
 

 Drifts- og produktionsformer 

 Produktionsteknisk og økonomisk analyse 

 Markedsudvikling 

 Økonomiske og finansielle kalkulationer 

 Organisations- og kvalitetsudvikling 

 
Viden 
Den uddannede har: 

 viden om drifts- og produktions økonomi inden for jordbrugsområdet, 

 forståelse af nationale og globale markedsmæssige forhold som kan påvirke virksomheder 
økonomisk og finansielt. 

 
Færdigheder 
Den uddannede kan: 

 udføre produktionsteknisk og økonomisk driftsanalyse i relation til virksomhedens udvikling, 

 analysere og vurdere virksomhedens markeds-, organisations- og kvalitetsudvikling. 
 
Kompetencer 
Den uddannede kan: 

 selvstændigt håndtere komplekse finansielle og økonomiske analyser og kalkulationer, 

 selvstændigt og i samarbejde med andre udforme strategier for jordbrugsvirksomhedens 
markeds- , organisations- og kvalitetsudvikling 
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Læringsmål praktik 
 
Praktik (15 ECTS) 
 
Indhold og tilrettelæggelse: 
Praktikforløbet gennemføres i en eller flere virksomheder, hvor den studerende skal deltage i og 
opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og 
differentieret og skal kunne danne grundlaget for den studerendes afgangsprojekt. 
 
I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra hhv. uddannelsen og 
virksomheden.  
 
Praktikken er placeret på 3. semester af uddannelsen, og det forbinder undervisningen på de to 
første semestre med det selvstændige afsluttende eksamensprojekt og er derfor præget af 
individuelle valg og mere selvstændig studieaktivitet. 
 

Med udgangspunkt i læringsmålene for praktikken, fastlægger den studerende og de to vejledere i 
fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Dette er efterfølgende 
retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. 
 

Praktikperioden er SU-berettiget, og den studerende og praktikvirksomheden aftaler selv de 
økonomiske vilkår for virksomhedspraktikken. 
 
 
Formål  
Formålet med virksomhedspraktikken er at give den studerende mulighed for at afprøve de første to 
semestres læringsudbytte i praksis ved at agere på joblignende vilkår i en for professionen relevant 
virksomhed og jobfunktion. 
Praktikforløbet understøtter, at den studerende omsætter den indlærte viden til praktisk udøvelse. 
 
Mål for læringsudbytte: 
 
Viden 
Den uddannede har :  

 viden om fagområdets teori, metode samt praksis 

 forståelse for begreber og metoder samt kan reflektere over anvendelsen af disse 

 erfaringer fra deltagelse i løsningen af arbejdsopgaver i praksis 
 

Færdigheder 
Den uddannede kan 

 omsætte den indlærte viden til udøvelse inden for erhvervet 

 vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og opstille løsningsforslag 

 anvende og formidle relevante teorier til løsning af opgaver på praktikpladsen 

 beskrive, formulere og formidle problemstillinger og løsninger inden for jordbrug 

 selvstændigt kunne indgå i planlægningen og organiseringen af arbejdsopgaverne i en 
jordbrugsvirksomhed 

 videreudvikle egen teoretisk og praktisk viden  
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Kompetencer 
Den uddannede kan: 
 

 reflektere over praksis og sætte praksis i relation til teori 

 indgå i samarbejde om løsning af komplekse og udviklingsorienterede opgaver med 
virksomhedens medarbejdere på tværs af organisationen 

 vurdere egne færdigheder op mod praksis i virksomheden og ud fra dette reflektere og 
vurdere hvilke læringsfelter den studerende med fordel kan tilegne sig  
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Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)  
I bachelorprojektet skal den studerende dokumentere evnen til på et analytisk og metodisk grundlag 
at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden 
for Jordbrugsområdet.  
Projektet skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger, teorier og metoder fra uddannelsen og 
skal indeholde elementer fra praktikopholdet. 
Problemstillingen til projektet udarbejdes af den studerende og så vidt muligt i samarbejde med en 
virksomhed. Projektets problemstilling skal godkendes af skolen. 
 
ErhvervsAkademi Sjælland har udarbejdet de nærmere retningslinjer med de formelle krav til 
projektet, som kan findes på intranettet Fronter 
 
 
Læringsmål for bachelorprojektet: 
 
Overordnet er læringsmålene for bachelorprojektet de samme som for uddannelsen. Desuden 
gælder nedenstående læringsmål for bachelorprojektet: 
 
Viden: 
 
Den uddannede har: 

 viden om professionens/ fagområdets anvendte teori og metode samt om praksis 

 forståelse af teori og metoder samt kunne reflektere over professionens anvendelse af teori 
og metode. 

 
Færdigheder: 
 
Den uddannede kan: 

 anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information og skal 

 mestre de færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen 

 vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte 
handlinger og løsninger 

 formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere 
og brugere 

 
Kompetencer: 
 
Den uddannede kan: 

 håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller 
studiesammenhænge 

 selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden 
for rammerne af en professionel etik 

 identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen, udvikle egen viden 
og færdigheder. 

 
Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet: 
Bachelorprojektet ligger i slutningen af 3. semester. Den studerende skal have bestået alle tidligere 
obligatoriske opgaver og eksaminer for at kunne indstilles til eksamen. Desuden skal 
praktikopholdet være godkendt. 
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Problemformulering 
Problemformuleringen til afsluttende eksamensprojekt udarbejdes af den studerende i samarbejde 
med en virksomhed og den fra akademiet tilknyttede vejleder. Problemformuleringen skal 
godkendes af Erhvervsakademiet. 
Ved løsningen af den opstillede problemstilling er det vigtigt, at den studerende kan anvende 
centrale teorier og metoder fra uddannelsen  
ErhvervsAkademi Sjælland har udarbejdet de nærmere retningslinjer med de formelle krav til 
projektet, som kan findes på intranettet Fronter. 
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Eksamener 
 
Eksaminerne er enten eksterne eller interne. Ved de eksterne eksaminer medvirker en censor beskikket af 
undervisningsministeriet. Ved de interne eksaminer foretages bedømmelsen af en eller flere lærere, udpeget 
af uddannelsesinstitutionen.  
Af nedenstående oversigt er eksaminerne angivet. Det fremgår hvorvidt eksamen er intern eller ekstern. 
Deltagelse i eksamen på studiet kan forudsætte, at den studerende forud har fået godkendt en eller flere 
obligatoriske opgaver/aktiviteter i de enkelte fag og projekter.  
Samtlige prøver skal bestås. 
 
Uddannelsen indeholder 4 eksaminer. 
 

Semester Eksamensform Bedømmelse Censur ECTS 

1. semester Projekt 7 - skalaen Ekstern 30 

2. semester Projekt 7 - skalaen Ekstern 30 

3. semester Praktikrapport Bestået / Ikke 
bestået 

Intern 15 

Bachelorprojekt 7 - skalaen Ekstern 15 

 
Karakteren skal være minimum 02 for at bestå 
 
 

Del 2. Institutionsdel 
Institutionsdelen omhandler bl.a. en beskrivelse af uddannelsens specialer, undervisningens 
tilrettelæggelse, arbejds- og undervisningsformer, obligatoriske prøver og eksamener, praktikkens 
gennemførelse samt regler/retningslinjer for merit, orlov, fremmøde mv.  
 
 
 
 

Bundne forudsætninger 
Bundne forudsætninger er et udtryk for en række krav som den studerende skal opfylde for at 
kunne indstilles til eksamenerne. Det kan være opgaver, prøver, cases, rapporter eller lignende som 
skal udarbejdes og afleveres i en række forskellige fag.  
Undlader man at aflevere eller afleveres ikke rettidigt, kan det medføre at man ikke indstilles til en 
eksamen.  
Alle opgaver der stilles med krav om aflevering betragtes som bundne forudsætninger og skal 
godkendes. Godkendes en bunden forudsætning ikke, eller indtræder der sygdom som årsagen til 
manglende aflevering, bliver den studerende tilbudt vejledning og nyt tidspunkt for opgavens 
aflevering aftales. Det aftalte tidspunkt skal ligge inden for 30 dage efter første termin for opgavens 
aflevering og i alle tilfælde inden den kommende eksamen.  
Kan den bundne forudsætning fortsat ikke godkendes efter 3´ forsøg, vil den studerende ikke kunne 
indstilles til efterfølgende eksamen.  
 
Manglende aflevering som ikke er begrundet af sygdom.  
Når en bundne forudsætning ikke afleveres rettidigt og aftale herom ikke er indgået, tæller det som 
et forsøg.  
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Den studerende har da selv ansvaret for at indgå en aftale med underviseren om ny 
afleveringsfrist, som senest kan ligge en uge efter foregående frist.  
 
Undlader den studerende at lave en ny aftale betragtes dette som et forsøg.  
Ligesom eksamener har den studerende maks. 3 forsøg til at få godkendt en bunden  forudsætning. 
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Valgfri uddannelseselementer 
Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed indeholder valgfri uddannelseselementer svarende til 15 
ECTS point. ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelse udbyder et antal fag eller ”specialefag” 
som de kaldes i studieplanen, der komplementerer de to studieretninger. 
Specialefagene er placeret på 2. semester og indgår i studieretningseksamen ved afslutningen af 
semestret. 
 
 
Følgende specialefag udbydes: 
 

 Drift og planlægning 5 ECTS 

 Omkostningsanalyse, kalkulation og prissætning 5 ECTS 

 Innovation 5 ECTS 

 Miljølære 5 ECTS 

 Miljøforvaltning 5 ECTS 

 Produktions systemer og resurseoptimering 5 ECTS 

 Sundhed og velfærd 5 ECTS 
 

Indhold og læringsmål specialefag 
 
Drift og planlægning 5 ECTS 
 
Indhold: Under udarbejdelse 
 
Læringsmål: Under udarbejdelse 
 
 
Omkostningsanalyse, kalkulation og prissætning 5 ECTS 
 
Indhold: 

 Branchespecifikke omkostnings parametre 

 Branchenøgletal 

 Benchmarking 

 Kalkulationsteori 

 Risikovurdering 

 Prisdannelse 

 Konkurrencevurdering 
 
Læringsmål: 

 Har kendskab til væsentlige branche specifikke omkostningstyper 

 Kan vurdere forskellige omkostningsparametres betydning 

 Kan vurdere virksomhedens nøgletal i forhold til branchenøgletal 

 Kan foretage benchmarking på tilbuds- og salgsresultater 

 Har indsigt i forskellige kalkulationsmetoder, teknikker og redskaber 

 Kan foretage risikovurdering af enkeltposter i konkrete kalkulationer  

 Har indsigt i prisdannelsen på parametre der indgår i kalkulationer 

 Kan vurdere konkurrence evne i konkrete sager 
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Innovation 5 ECTS 
 
Indhold: 

 Innovationsbegrebet 

 Innovationsmodeller og -værktøjer 

 Innovationskulturer og -processer 

 Styring og ledelse af innovationsprojekter 

 Implementering og markedsintroduktion 
 
Læringsmål: 

 Har viden om innovation, ide og konceptudvikling 

 Har viden om innovationskultur og kreative processer 

 Kan anvende modeller og  værktøjer i innovationsprocesser 

 Kan indgå i styring og ledelse af innovationsprojekter 

 Har viden om implementering og introduktion af innovationsresultater 
 
 
 
 
 
 
Miljølære 5 ECTS 
 
Indhold: 

 Miljøfremmede stoffer og deres bevægelse i miljøet 

 Vurdering og afrapportering 

 Klimatilpasning 
 
Læringsmål: 

 Kan analysere problemstillinger og anvende relevante styringsværktøjer ved planlægning og 
gennemførelse af produktion under hensyn til miljøet 

 Kan vurdere og analysere konsekvenser af produktionens påvirkning af stofcykler og 
energistrømme i relation til miljø og natur. 

 
 
Miljøforvaltning 5 ECTS 
 
Indhold: 

 Planlægning, forvaltningsret og sagsbehandling 

 Økonomi og driftsstyring 
 
 
Læringsmål: 

 Kan analysere problemstillinger og anvende relevante styringsværktøjer ved planlægning og 
gennemførelse af produktion og miljøforvaltning 

 Kan selvstændigt indsamle vurderingsgrundlag og gennemføre analyser af miljømæssige 
konsekvenser af jordbrugsproduktion, samt fremsætte kvalificerede løsningsforslag 

 Kan analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til forvaltnings- 
og planlægningsopgaver, samt fremsætte forslag til fremtidig strategi 
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Produktions systemer og resurseoptimering 5 ECTS 
 
Indhold: 

 Produktionsoptimering 

 Foderhåndtering 

 Styringssystemer 

 Økonomi,  
 
Læringsmål: 

 Kan analysere problemstillinger og anvende relevante styringsværktøjer ved planlægning og 
gennemførelse af produktion under hensyn  til fysiologisk optimale forhold i husdyr 

  

 Kan analysere problemstillinger og anvende relevante styringsværktøjer ved planlægning og 
gennemførelse i forhold til husdyrproduktion 

 
 
 
 
 
 
 
Sundhed og velfærd 5 ECTS 
 
Indhold: 

 Fysiologi 

 Næringsstof flow 

 Adfærd 

 Økonomi 
 
Læringsmål: 
 

 Kan selvstændigt indsamle vurderingsgrundlag og gennemføre analyser af 
sundhedsmæssige konsekvenser af husdyrproduktion, samt fremsætte kvalificerede 
løsningsforslag 

 Kan analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til husdyrvelfærd 
samt fremsætte forslag til fremtidig strategi 
Kan vurdere og analysere konsekvenser af produktionens påvirkning af stofcykler og 
energistrømme i relation til optimering af resurser til husdyr. 
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Retningslinjer for praktik 
Den studerende er som udgangspunkt selv ansvarlig for at finde relevant praktikplads. 
Erhvervsakademiet tilbyder vejledning i processen med at finde en praktikplads.  
I virksomhedspraktikken har den studerende en vejleder fra uddannelsen og en kontaktperson i 
virksomheden. Den studerende, vejleder og kontaktperson fastlægger i fællesskab mål for den 
studerendes læringsudbytte af praktikperioden, som efterfølgende er retningsgivende for 
virksomhedens tilrettelæggelse af den studerendes arbejde. Målene for og indholdet af 
praktikopholdet skal godkendes af vejleder.  
Det forventes, at der er en progression i læringsmålene for virksomhedspraktikken på PBA - 
uddannelsen i forhold til den praktik, den studerende har gennemført på uddannelsen til 
Jordbrugsteknolog (se også læringsmål for praktik).  
Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, 
engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede professionsbachelor må forventes at møde i 
sit første job. 
 
 

Pædagogik 
Uddannelsens læringsforståelse tager udgangspunkt i en forståelse af læring som både en 
individuel aktivitet som en social aktivitet. Læring sker, når den studerende tilegner sig ny viden, 
færdigheder og kompetencer, som kan anvendes til løsning af opgaver og udfordringer i et 
fremtidigt arbejdsliv.  
Læring sker, når den studerende udvikler ny mening i spændet mellem teori og praksis.  
Akademiets vigtigste opgave er at koble uddannelsernes mål for viden, færdigheder og 
kompetencer med den praksis, som den studerende vil møde i et fremtidigt arbejdsliv eller 
profession.  
Læring foregår også som en social aktivitet, hvor den studerende deltager i dialoger med andre  
studerende, undervisere og personer fra virksomhederne. Denne aktivitet medfører, at den 
studerende opdager nye meningsfulde sammenhænge, der kobler den tilegnede viden med en 
fremtidig praksis.  
 
Mål for læringsudbyttet som fremgår af denne studieordning beskriver, hvilken viden, færdigheder 
og kompetencer, de studerende skal have ved studiernes afslutning.  
Endvidere skal de studerende erhverve kompetencer så de hurtigst muligt bliver integreret i det  
erhvervsliv, som den studerende via sin uddannelse sigter imod.  
De færdiguddannede skal kunne skabe værdi for virksomheden og være i stand til at forstå og 
samarbejde med personer med forskellige faglige og kulturelle baggrunde.  
De studerende skal med andre ord udvikle en personlig profil, som indeholder både den faglighed,  
som er beskrevet i studieordningerne, men også mulighederne for at kunne anvende fagligheden  
i forhold til den praksis og profession, som uddannelsen og den studerende sigter mod.  
 

Undervisnings- og arbejdsformer 
De læringsmæssige aktiviteter i undervisningen tilrettelægges således, at undervisningens form 
understøtter det faglige indhold der arbejdes med og det læringsudbytte, som den studerende skal 
opnå. 
Undervisningen gennemføres ved anvendelse af dialog baseret holdundervisning, forelæsninger 
fremlæggelses- og opponentvirksomhed, cases, seminarer, virksomhedsbesøg, individuel- og 
gruppe coaching, studiegrupper og workshops, projekter samt virksomhedsophold.  
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Undervisningen tilrettelægges således at den så vidt muligt bygger på empiri, cases og best 
practice fra de virksomheder og brancher som uddannelsen samarbejder med. 
 
I undervisningen inddrages den nyeste viden og resultater fra nationale og internationale 
forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder fra de discipliner, som knytter sig til professionen.  
IT indgår som redskab, pædagogisk metode og til informationsformidling.  
 
Undervisningen på erhvervsakademiet foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor 
hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. De studerende tager ansvar for egen 
læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.  
På denne baggrund opnås en professionel læringssituation, som giver de studerende det bedste 
udgangspunkt for en effektiv og spændende udvikling.  
 
 

Regler om de studerendes pligt til at deltage i undervisningen 
Der er som udgangs punkt ikke mødepligt til undervisningen. 
Den anvendte pædagogik fordrer imidlertid at man er aktiv studerende både i forhold til sit eget 
udbytte men også i forhold til de øvrige studerendes udbytte. Dette begrundes med at uddannelsen 
bygger på samarbejdende undervisningsformer, hvor den enkelte studerendes bidrag og indsats er 
afgørende for et succesfuldt studie med højt udbytte.  
Interaktivitet mellem underviser og studerende, studerende imellem opnås således kun ved aktiv 
deltagelse i uddannelsen.  
 
Der kan dog være mødepligt til en række aktiviteter, herunder visse obligatoriske opgaver og 
projekter. 
 
Den studerende kan imidlertid fritages for dele af undervisningen ved opnåelse af merit.  
Meritten kan kun opnås ved fremvisning af behørig uddannelses dokumentation og kun gennem 
forudgående aftale med studieledelse eller studievejleder. (Se under afsnittet ”Merit”) 
 

Merit 
Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf bestået ved en 
anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf i nærværende 
studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trins-skalaen ved den 
institution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt fag i nærværende studieordning, overføres 
karakteren. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i beregning af 
karaktergennemsnittet.  
Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller 
udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af 
denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det 
er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som ”bestået” 
 
Meritstuderende  
Institutionen kan godkende, at studerende fra andre videregående uddannelser følger dele af 
uddannelsen og aflægger prøve efter gældende retningslinjer. Det er en forudsætning, at det er et 
godkendt led i deres egen uddannelse. 
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Internationale uddannelsesmuligheder 
Formålet med internationale uddannelsesmuligheder i uddannelsen er at uddanne den studerende 
til at agere professionelt inden for professionens område i en globaliseret verden. 
 
Internationaliseringen styrkes endvidere gennem samarbejde med internationale 
samarbejdspartnere i forhold til uddannelsesudvikling, studerendes gennemførelse af visse dele af 
uddannelsen i udlandet og de ansattes interkulturelle og internationale kompetencer, eksempelvis 
ved lærerudveksling. 
Det er muligt for de studerende at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet uden en forlængelse 
af studietiden efter godkendelse fra uddannelsesinstitutionen.  
Den studerende kan få godkendt ækvivalente fagmoduler fra 2 semester gennemført i udlandet, 
samt praktikophold og bachelorprojekt skrevet i samarbejde med enudenlandsk virksomhed eller 
uddannelsesinstitution. 
EASJ kan indgå aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om samarbejde.  
Aftaler og procedurer beskrives i tillæg til studieordningen. 
 

 

Orlov fra uddannelsen 
En studerende kan få orlov fra uddannelsen begrundet i personlige forhold. Om de nærmere regler 
for at få orlov samt de bestemmelser der er gældende for studerende på orlov, henvises til Akademi 
Sjællands studievejledning. 
 
 

Bilag til studieordning  
Bilag til studieordning indeholder en række informationer gældende for det kommende semester 
eller studieår. Bilagene lægges på Akademiets læringsplatform, Fronter hvor det er tilgængeligt for 
studerende på uddannelsen.  
 
1. Studiekalender med datoer for bl.a. semesterstart, aktiviteter, eksamen mv.  

2. Skema, time/fagfordeling herunder specialefag.  

3. Undervisningsplaner  
4. Eksamensoplæg 
5. Praktikinformation 
6. Internationale uddannelsesmuligheder 
 
 

Dispensation 
Erhvervsakademiet kan, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i 
studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.  
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Studieordningens lovgrundlag 
 
Studieordningens retsgrundlag er følgende lovgivning og bekendtgørelser:  
 
Bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser  
 
Bekendtgørelse nr. 767 af 02/07/2012 om uddannelsen til Professionsbachelor i 
Jordbrugsvirksomhed.  
 
Bekendtgørelse nr. 106 af 9. februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov mv. ved visse 
videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse)  
 
Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i 
erhvervsakademiuddannelserne Bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen 
i erhvervsrettede uddannelser  

Bekendtgørelse nr. 1016 af 24. august 2010 om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser  

Bekendtgørelse nr. 214 af 21/02/2012 om adgang erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser 

Lov nr. 956 af 28. november 2003 om åben uddannelse mv. 
 

 

 


