INSTITUTIONEN FÖR RESTAURANGOCH MÅLTIDSKUNSKAP

UTBILDNINGSPLAN

RESTAURANG- OCH MÅLTIDSKUNSKAP, 120 POÄNG
Restaurant and Culinary Arts Programme, 120 points
Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och
samhällskunskap 2002-12-03.
1. ALLMÄNT
Programmet Restaurang och måltidskunskap omfattar 120 poäng och leder fram till en
filosofie kandidatexamen. Inom ramen för programmet kombineras vetenskap med
yrkeskunskap och konst.

2. UTBILDNINGENS MÅL
2.1 Mål för grundläggande högskoleutbildning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet
Inom det område som utbildningen avser skall studenten, utöver kunskaper och
färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på konstnärlig och vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen och
- utbyta kunskaper och färdigheter med personer utan specialkompetens inom
området.
(1kap 9§ Högskolelagen/HL).
2.2
Programmets mål
Utbildningen skall ge kunskap om måltidens estetiska gestaltning med betoning på den
kommersiella måltiden. Vidare skall studenterna under utbildningen utveckla
kunskaper och färdigheter så att utbildningen kan bidra till en kvalitetshöjning av
svensk restaurangnäring och svensk måltidskultur vilket är till gagn för den enskilde
konsumenten.
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3.1
Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll
Tanken med programmet är att huvudämnet måltidskunskap kombineras med
företagsekonomiska kurser med inriktning mot restaurangbranschen, motsvarande 40
poäng. Programmet inleds med en obligatorisk kurs i måltidskunskap, 20 poäng. De
återstående kurserna upp till 120 poäng väljs helt fritt ur universitets samlade
kursutbud. Studierna medger för studenterna en frihet att själva utforma utbildningen
genom egna val av kurser.
Örebro universitet erbjuder i princip platsgaranti till samtliga kurser under
förutsättning att den sökande uppfyller den särskilda behörigheten.
3.2
Rekommenderad studiegång.
Termin
Kurs
1
Måltidskunskap

Nivå
A

Poäng
20

2

Företagsekonomi, 1
Måltidskunskap
Måltidskunskap

A
A
B

10
5
5

3

Måltidskunskap
Företagsekonomi, 2

B
A

10
10

4

Måltidskunskap
Valbara kurser

B

10
10

5

Företagsekonomi med ledarskap

B

20

6

Måltidskunskap

C

20

Huvudämnet är markerat med fet stil.
3.3
Studieformer
Kurserna bedrivs i olika studieformer såsom föreläsningar, seminarier, projektarbeten,
laborationer och studiebesök.
3.4
Obligatorisk närvaro
Obligatorisk närvaro krävs under delar av utbildningen, så som seminarier,
laborationer, hantverk och redovisningar. Detta framgår av respektive kursplan.
3.5
Tröskelregler
För att påbörja de internationellt verksamhetsförlagda studierna krävs avslutade kurser
om minst 45 poäng med godkänt resultat. För att påbörja Måltidskunskap C krävs att
Måltidskunskap B är avslutad med godkänt resultat. För att påbörja kursen
Företagsekonomi med ledarskap B krävs att Företagsekonomi A, 1-20 poäng är
avslutad med godkänt resultat.

4 INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE
Programmet ger möjligheter till utbytesstudier. Inom programmet kan även
internationell verksamhetsförlagd utbildning väljas.
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5 BETYG OCH EXAMINATION
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången kurs.
Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). (6
kap.10 § högskoleförordningen/HF)
Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd,
om inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem. (6 kap.11 § HF)

6 EXAMEN
Enligt examensordning för Örebro universitet gäller följande för filosofie
kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Social Science
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng
2) fördjupade studier på 60-poängsnivån (ABC) i huvudämnet
3) ett självständigt arbete om minst 10 poäng på C-nivå i huvudämnet
4) kurs(er) om minst 20 poäng i ett andra ämne från förutvarande filosofiska
fakulteternas samlade ämnesområde. Dessutom godtas samtliga inrättade
huvudämnen i filosofie kandidat- och magisterexamen vid landets övriga universitet
och högskolor.
För mer information om examina vid Örebro universitet se examensordningen för
Örebro universitet.

7 BEHÖRIGHET FÖR TILLTRÄDE TILL PROGRAMMET
Grundläggande behörighet för högskolestudier, godkänt antagningsprov samt något av
följande alternativ
- 2 års yrkeserfarenhet som kock eller servitör/servitris
- 3 årskurser i hotell- och restaurangprogram med gren restaurang eller gren
storhushåll
8 URVAL; PLATSGARANTI OCH FÖRTUR
Av de studenter som godkänts på antagningsprovet skall 75 % antas på
antagningsprovet och av resterande ska 12,5 % antas på betyg och 12,5 % antas på
högskoleprov.

9 TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING (6 kap.12-14 §§ HF)
Beslut om tillgodoräknande av kurs i en generell examen fattas av rektor eller den han
bemyndigar. Rektor har bemyndigat chefen för utbildnings- och forskningsavdelningen
att besluta i rutinfall. Rektor har bemyndigat berörd institutionsnämnd att besluta om
tillgodoräknande i komplicerade fall.
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator (6 kap.10 § HF).
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