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Närvarande: 
Karin Högdahl, programansvarig och ordförande 
Christoph Hieronymus, lärarrepresentant 
Erik Johnsson, arbetslivsrepresentant 
Michael Streng, lärarrepresentant  
Jessica Sundman, studentrepresentant åk 2 (GRUS) 
Caroline Morin, studentrepresentant åk 2 (GRUS) 
Linda Lagebro, studievägledare (adjungerad) 
 
Anmälda förhinder: Susanne Paul, Mikael Höök, Sebastian Willman 
 
Vid protokollet: Linda Lagebro 
 
Dagordning 

1. Mötets öppnande 
2. Michael Streng valdes till justerare 
3. Genomgång av förra mötets protokoll 

-inga synpunkter 
4. Meddelanden 

- Bedömargruppens utvärdering av kandidatprogrammet. 
Karin gick igenom sammanfattningen, övriga deltagare vill gärna ta del av hela rapporten. Karin 
kommer att skicka ut rapporten till programrådet efter mötet. 

5. Kvalitetsdiskussion kring följande kurser inom kandidatprogrammet i geovetenskap: 
- 1GE100 GIS och fjärranalys 

Genomgående positiva svar. Studenterna är mycket nöjda med kursansvarig lärare. Dock förekom 
viss otydlighet vilket kan förklaras med att kursen gjorts om från tidigare år. Kursansvarig lärare är 
medveten om detta. 

- 1GV047 Geoteknik och byggnadsgeologi 
Ingen diskussion pga bugg i Studentportalen. Endast en fråga kom med i utskrift. Rickard 
Pettersson har tagit frågan vidare (se bilaga). 

- 1GV004 Planeten Jorden – världen vi lever i 
Överlag positiv kritik och nöjda studenter. Det som kan förbättras är kommunikationen mellan 
kursdelens olika lärare. Inblandade i denna del behöver se över kontinuiteten i undervisningen, t 
ex är det viktigt med få bra lärare hellre än flera olika som inte alltid är erfarna (doktorander). 

6. Nya kursplaner (tillstyrkan): 
- 1MP027 Vulkaner för nyfikna  

Tillstyrkan: Godkänns med rättning av vissa stavfel. 
- 1GV191 Fältkurs i stratigrafi och hydrologi 
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Tillstyrkan: Godkänns med mindre ändringar  
- 1GV192 Fältkurs i berggrundsgeologi 

Tillstyrkan: Godkänns med mindre ändringar 
7. Förslag på utformning av kursvärderingar diskussion 

Samordningskommittén för tekniska utbildningar på grund- och avancerad nivå STUGA) har i samråd 
med TUN och TUR, tagit fram ett förslag på förbättring av kursutvärderingar. Utvärderingarna ska bli 
mer standardiserade och innehålla färre frågor. Programrådet anser att förslaget är bra och ser gärna 
att utvärderingarna utvecklas och blir mer användarvänliga. 

8. Exponering av programmet på Forsränningen? 
Målgruppen på Valborg och Forsränningen anses inte helt relevant för kandidatprogrammet i 
geovetenskap. GRUS tar med sig frågan istället. 

9. Studenternas punkt (GRUS) 
Ingenting från studenterna. 

10. Övriga frågor 
- Svarsfrekevens på kursutvärderingar – Det har kommit upp att det antal studenter på en kurs som 
anges vid kursutvärderingar inte är antal registrerade studenter på kursen, utan antal antagna. Detta 
är missvisande då svarsfrekvensen blir något lägre, ibland mycket lägre, än i verkligheten. Fakulteten 
bör se över detta. 
- Linda skickar ut info till studenter på kandidatprogammet om medverkan i den så kallade ”kreativa 
gruppen” vid institutionen. Gruppen sammankallas av kommunikatören och kommer att arbeta för 
rekrytering och att synas utåt. 
- Kursplaner behöver ses över språkmässigt. Det gäller 1GV004 Grundkurs i geovetenskap – planeten 
jorden, 1GV191 Fältkurs i stratigrafi och hydrologi (ny) samt 1GV192 Fältkurs i berggrundsgeologi (ny). 
 

11. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: Linda Lagebro                                                             Justeras: Michael Streng 


