
Protokoll för programrådet för kandidatprogrammet i geovetenskap 

17 oktober 2019, 13:00-14:00. Akvariet, Geocentrum . 

Närvarande: 

Karin Högdahl 

Susanne Paul 

Linda Lagebro 

Ebba Pegestam 

Andre Hofstedt 

Klara Alvelid 

Erik Jonsson 

Sebastian William 

Christoph Hieronymus 

Progra ma nsva rig 

Studievägledare, Adjungerad . 

Studentrepresentant från GRUS 

Studentrepresentant från GRUS 

Studentrepresentant från GRUS, Suppleant 

Ämneskordinator, Adjungerad 

Lärarrepresentant 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades 13:00 och alla hälsades välkomna . 

2. Val av justeringsperson och Protokollförare 
Andre Hofstedt valdes till protokollförare och Linda Lagebro till justerare. 

3. Genomgång av förra mötets protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes utan synpunkter. 

4. Meddelanden: 
-Självvärdering av kandidatprogrammet och platsbesök 

Nästa vecka kommer det representanter från olika instanser för att diskutera 

kandidatprogrammets självvärdering. 

5. Förslag till ändringar kandidatprogrammets termin 2, Nat.ingång. 
Diskussion 

Landskapsutveckling överlappar mycket med Planeten Jorden. Förslag om att ha mer projektkurser 

där man får lära sig mer att skriva vetenskapligt och presentera . Även studenter som närvarade vid 

studie råd var positiva till detta . Karin går vidare med att undersöka möjligheten att skapa två 5 HP 

kurser där den ena ska gå igenom vetenskapligt skrivande och presenterande, samt en projektkurs 

där studenterna får skriva om en plats eller fördjupa sig inom ett område. 

6. Förslag till ändringar kandidatprogrammets termin 3. Diskussion 
Göra GIS obligatoriskt och väva in jorddelen, och läsa detta parallellt med geofysik, för att få tillbaka 

det som försvann från Berg och Jord kursen och få mer praktisk användning av GIS. 

GIS tar tid att lära sig, men enligt kursvärderingar har det lågt tempo . Vore därför bra att kunna utöka 

det och även kunna använda GIS för att redovisat.ex. en undersökning som gjorts under Geofysiken, 

t.ex. karterat jord med markradar. 



Viktigt att kunna läsa GIS utan Geofysik, så de får inte vara för integrerade 

7. Ändring av kursnamnen för 1GV031 fältkurs i geovetenskap och 1GV053 
fältkurs i geovetenskap Il. Diskussion 

Mycket förvirrande, särskilt för utbytesstudenter. Förslag att ändra till Fältkurs i berggrundsgeologi 

och Fältkurs i stratigrafi och hydrologi. 

Beslut: Tillstyrkan för nya kurser med samma innehåll som de nuvarande men mer informativa 

namn. Namnändringen ska kollas med ansvariga lärare. 

8. Kvalitetsdiskussion kring följande kurser inom kandidatprogrammet i 
geovetenskap 

1GV007 Strukturgeologi och markstabilitet, 1GV031 Fältkurs I, 1GV053 Fältkurs Il 

& 1GV004 Planeten Jorden. 

Kursvärdering från Planeten Jorden saknades, och de övriga var från föregående år. 

Beslut: Frågan bordlades till nästa möte då inga värderingar kunde diskuteras. 

9. Nya kursplaner 
- 1HY141 Hydrologi och vattenresursförvaltning 
Föreslagen ändring var att lägga till ett alternativt behörighetskrav för kursen, 90Hp inom 

högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik. 

Beslut: Ändringen godkändes. 

-1MP027 Vulkaner för nyfikna 
Ny kvällskurs ska införas. 

Beslut: Basdata och namn godkänns, med redaktionella ändringar. 

Har varit vissa schemakrockar med nuvarande kvällskurser, så ska skickas med till schemaläggare. 

10. Studenternas punkt (GRUS) 
Mineralogi och petrologi: Bristande kommunikation mellan både lärare och till studenter. Inför 

exkursionen saknades mycket information och när, var och om de skulle skrivas en rapport eller 

liknande. Säkerhetsgenomgång och utrustning saknades. Överlag har kursen upplevts mycket 

ostrukturerad och det har inte funnits någon tydlig ansvarig att vända sig till. Exkursionen var trots 

sina många brister mycket lärorik, men behöver förbättras och förtydligas. 

Geofysik: Ibland svårt att förstå, både läraren inte förstår studenterna och vice versa . Önskemål om 

någon svensktalande som åtminstone kan svara på frågor och rätta tenta på svenska. 

Personuppgifter som har visats för alla, för att de inte kunnat registrera sig på kursen pga 

förkunskapskrav. Ska gå att lösa administrativt. 

Bra feedback från nya exkursionen på Planeten Jorden, men den var lite för lång. 

11. Övriga frågor 
Golv ska bytas i hela nedre korridoren, ska börja i december. Golvet ska bilas mellan 7-9, så risk för 

ljud. 

Nya rummet (tidigare Öland)- trevligt och har använts en hel del. 



Inför Kemins Grunder och Principer förväntas det att studenterna kommer direkt från 

gymnasiekemin, och det finns därför förslag att ha en genomgång av gymnasiekemin under mer 

avslappnade former för de som vill, någon gång innan Jul. 

12. Avslutning av programrådet 
· Mötet avslutades 14:02 . 

Vid protokollet Justeras 




