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1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna . 

2. Val av sekreterare och justeringsperson 

Till sekreterare valdes Linda Lagebro och till justeringsperson valdes Karin Högdahl. 

3. Genomgång av tidigare mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

4. Meddelanden 

Utvärdering av kandidatprogrammet 

Programansvarig meddelade att självvärdering nu är skickad till fakulteten, studievägledaren 

och programrådets två tidigare studentrepresentanter för kommentarer. Självvärderingen ska 

sedan skickas till tre externa personer som kommer att granska självvärderingen samt göra 

platsbesök under hösten. 

5. Förslag på ändringar i kandidatprogrammets struktur - diskussion 

Programansvarig diskuterade förslag på hur kandidatprogrammet kan fortsätta att utvecklas. Från och 

med ht 19 görs Geovetenskap - planeten jorden 30 hp om och blir mer enhetlig, Bergarter och 

jordarter 15 hp och Geofysik - metoder och tillämpningar Sp ersätts av Introduktion till mineralogi och 

petrologi 10 hp respektive Geofysiska metoder med tillämpningar 10 hp. Programansvarig föreslår att 

kursen Landskapsutveckling 10 hp plockas bort som egen kurs och istället inkluderas i GIS-kursen som 

då görs om till en ny kurs med arbetsnamnet "GIS, landskapsutveckling och fjärranalys". Det finns flera 

fördelar med detta, men framförallt innebär det att landskapsutvecklingsdelen kan tillämpas inom GIS 

och inte som i nuläget upplevs som repetition av grund kursen samt att jordartsdelen från Bergarter 

och jordarter inte försvinner helt. Den nya GIS-kursen skulle dessutom ingå i studieplanen för alla 

studenter och inte som idag vara valbar tillsammans med Naturresurser och miljö 10 hp och Geoteknik 

och byggnadsgeologi 10 hp. I förlängningen skulle det leda till att de två sistnämnda kurserna alltid ges 

under år 3 och de kan då ge mer fördjupade kunskaper. 



De 10 hp som då frigörs från termin 2 för naturingången skulle enligt ersättas av en eller två kurser i 

vetenskaplig presentation, tex uppsats om ett valfritt ämne inom geovetenskap, göra en poster och 

ett föredrag om geologin i sitt hemområde. Samingången tränas redan på att presentera vetenskap 

under Biovetenskap 30 hp. Dessa förslag kommer att diskuteras i detalj vid senare programråd. 

6. Korrigering av behörighetskraven för 1GV047 och 1GV002 

I kursplanerna för Geoteknik och byggnadsgeologi och Naturresurser och miljö står fortfarande 
Bergarter och jordarter 15 hp som behörighetskrav. 
Beslut: Ändra till Introduktion till mineralogi och petrologi 10 hp 

7. Information inför kursval år 2 

Utgår. 

8. Ändring av kursnamnen för 1GV031 Fältkurs i geovetenskap I och 1GV053 Fältkurs i geovetenskap Il 

Då det varje år uppstår förvirring kring fältkurserna är det önskvärt om de byter namn till tex 

Fältkurs - berggrundsgeologi 5 hp och Fältkurs - stratigrafi och hydrologi 5 hp. 

9. Kvalitetsdiskussion kring 1GV047, 1GV002, 1GE199, 1GV001 och 1HY141 

Inget alarmerande mer än att svarsfrekvensen som vanligt är låg. Förslag från 

studentrepresentanterna att låta en student per kull påminna sina kursare om utvärderingarna för ett 

läsår i taget (arvoderas). Lärarna måste även bli bättre på att koppla kursutvärderingarna vid kursstart. 

10. Studenternas punkt (GRUS) 

Inget att ta upp. 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

12. Avslutning av programrådet 

Vid protokollet 

Linda Lagebro 

Justeras 

Karin Högdahl 
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