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Protokoll 
1. Mötets öppnande 

Klockan 10:10 

2. Val av justeringsperson 

Linda Lagebro valdes till justerare 

3. Genomgång av förra mötets protokoll (bifogas) 

Inga frågor 

4. Meddelanden 

Självvärdering av kandidatprogrammet och platsbesök 
- Brister lyftes fram. Speciellt kommunikation, inte bara inom institutionen. Stort behov av 

kvartärgeolog med expertkunskaper inom regional kvartärgeologi . Bra: samhällsingången var 

positiv, samt god studiemiljö och att studenterna trivs. 

5. Kvalitetsdiskussion kring följande kurser inom kandidatprogrammet i geovetenskap (bifogas): 

1GV007 Strukturgeologi och markstabilitet 
- Det mest negativa är föreläsaren som upplevs peka ut studenter. Annars inget anmärkningsbart 

eller kristiska kommentarer. 

1GV031 Fältkurs I 

- Berggrundsgeologi- Inga specifika kommentarer. Överlag bra. Många nöjda 

1GVQ53 Fältkurs Il 

- Sedimentologi, stratigrafi och hydrologi. Nöjda, kommentar om att de vill ha fler fältdagar. 

1GV004 Planeten Jorden VT19 
- Del 1, Atmosfär: bra värdering, Alla lärare har fått bra värdering. Del 2, Berggrunden och livets 

utveckling: Bra med övningar och exkursioner. Kritik: bristande kommunikation, Estland inte 

jättebra. Del 3, jord: många nöjda, bra lärare som varit bra att förklara . Dalarna bra. Kritik: 

labbrapport tidigare, reviderande när kursen är slut. 

1GV004 Jorden som planet HT19 
- De har lärt sig mycket. Bra värdering. Bra med introduktion till Excel, bra exkursion. Kritik: mindre 

intensiv exkursion, inte 10 dagar. Bättre PowerPoints. Tydligare instruktioner innan 

exkursionen. Nöjda med kursen i helhet. 

lGV00l Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi 
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- Bra värdering, bra struktur, lagom nivå. Bra kommunikation, bra lärare. Kritik: mastig nivå på tentan. 

Bra kurs överlag. Bornholm bra. 

1GV177 Geofysisk metoder med tillämpningar 
- Nöjda med kursen . Bra utvärdering. Lagom nivå, bra med övningar. Ökat intresse av ämnet och 

många tycker att de kan ha nytta av kursen i arbetslivet. Hemläxorna väldigt bra. Kritik : 

Kommunikation ett litet problem, men överlag bra. Bra besök till SGU . 

1MP026 Introduktion till mineralogi och petrologi 
- Hyfsat omdöme. Kursen har redan börjat diskuteras och planeras till nästa höst. Problemen som 

uppstått i denna kurs kommer antagligen att ordna upp sig. Mycket kan förbättras men den 

mesta kritiken är om kommunikation och planering. Flera kommentarer angående en lärare som 

säger att hen inte vill vara där. Kommentarer på utvärderingen speglas av tentaresultaten. 

6. Reviderad kursplan (bifogas) Beslut: 

1HY141 Hydrologi och vattenresursförvaltning 

- Inga anmärkningar, beslut i på programrådsmötet i oktober. 

7. Ny kurs (bifogas) Tillstyrkan fullständiga kursplaner: 
1 MP027 Vulkaner för nyfikna 

- Stavfel. Förslag: ändra från "redogöra för vulkaners risker och miljöpåverkan" till "redogöra för 
vulkanrelaterade risker och miljöpåverkan". Lite rättningar av meningar och ord. 
Engelska version: många stavfel och fel översättningar. Beslut att kursplanen ändras i Selma och 
tas upp på nästa programråd. 

1GV191 Fältkurs i stratigrafi och hydrologi 
- Nya namn behöver nya koder. Bra att ha läst sedimentologin innan fältkursen, men det är inte 

ett krav. Ända kravet är 60 hp grundnivå i geovetenskap. Förslag: Ny rad till kurser som 

rekommenderas . Rekommendationen om landskapsutveckling tas bort då kursen ska tas bort. 

Innehållet ändras till "Berggrundsgeologisk kartering och annat fältarbete i lämpliga geologiska 

miljöer. "Svenska kursplanen översätts till den engelska genom Mikael Höök och Michael Streng. 

Mikael ska dubbelkolla med Susanne om det måste stå 60hp i geovetenskap även på den engelska 

versionen. I den engelska versionen ska Innehållet ändras till Geological mapping istället för hela 

första meningen. Lägga till "written" innan report i nästa mening. "Eventual" tas även bort i 

content. Michael ska även kolla igenom kursplanen så att rätt information är med. Michael får detta 

i uppdrag att göra kursplanen mer tydlig. Beslut att kursplanen ändras i Selma och tas upp på nästa 

programråd. 

1GV192 Fältkurs i berggrundsgeologi 
- Förslag: Ändra "På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med 

återkoppling och självvärdering" från innehållet i fältkursen, till "På kursen förekommer träning i 

att kommunicera geologisk information med återkoppling." Mikael Höök ändrar detta även på 

den engelska versionen. 

Beslut att kursplanen ändras i Selma och tas upp på nästa programråd. 

8. Svarsfrekvens kursvärderingar (diskussion) 
Under 50% är inte optimalt. Delegerar uppgift till GRUS att utse en student för varje termin/år att 

vara en kursvärderingsgeneral. Programråd bör trycka på hur viktigt det är. GRUS jobbar vidare 

med eventuell extra betalning till GRUS? 

9. Studenternas punkt (GRUS) 

10. Övriga frågor 
Diskuterar om att korta ner utvärderingarna och ha standardfrågor som alla kurser ska använda 

sig av. 

Mer kemi i hydrologi i kandidatnivå, då det finns stort behov i arbetslivet just nu. 

Söktrycket på kurserna? Det går neråt, dock går samhällsingången upp. 
Stora satsningar ska göras på mässor och annat. lnformationsmaterial och annat. En ny 

kommunikatör har tagits in för att förbättra detta. 

Kemiintroträff har varit och den var uppskattad, studenterna var lugnare inför kemiterminen. Bra 

att fortsätta med detta. 
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11. Avslutning av programrådet. 

11:50. 

Justeras 
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