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MÖTESPROTOKOLL 

Programråd för magister- och masterprogram i 
hållbar destinationsutveckling 

Tid och plats: Tuesday 23 april 2019 kl.13.15-15.00 
Campus Gotland sal B41, Uppsala Segerstedthuset, Linnean 

Närvarande: 

Ulrika Persson-Fischier (ordf) 
Camilla Asplund Ingemark 
Mareijke Kerstin Schaub 
Alina Kargina 
Göran Lindström 
Kim Solin (Uppsala via länk) 

Ej närvarande: 
Monica Frisk 
Elene Negussie 
Patrik Rönnbäck 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkom~ och öppnade mötet. 

§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg av några övriga frågor. 

§3 Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Göran Lindström. 

§4 Val av justeringsperson 
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
valdes Camilla Asplund Ingemark. 

§5 Ändringar i kursplan (1TG428) 
Diskuterades formuleringar om förkunskapskraven som eventuellt kan 
bli föremål för diskussioner på NUN. 

Beslutades att behålla formuleringen i förslaget till kursplan för 
1TG428 och att komplettera denna med en tydlig förklaring till planen 
inför mötet i NUN. 
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§6 Nya kursplaner; Projekt i hållbar destinationsutveckling 
Susanne Paul (via Kim) invänder att det bör finnas en begränsning i 
antalet poäng som kan ges till en student för projektkurser. I 
kursplanerna bör därför infogas en formulering som anger att student 
kan maximalt tillgodoräknas 15 hp för projektkurser. 

Rådet ber Susanne Paul att inkomma med förslag till sådan 
formulering i kursplanerna. 

Beslutades; att rekommendera förelagda kursplaner (1TG429, 
1TG430, 1TG431, 1TG432) med tillägget enligt ovan för beslut i 
NUN. 

För kursen 1TG433, "Yrkesanknuten praktik" under punkten övriga 
föreskrifter införa tillägget: 

Att finna lämplig praktikplats ligger i huvudsak hos studenten Innan 
praktiken kan påbörjas skall praktikplatsen, handledare och 
arbetsplan godkännas av institutionen. 

Beslutades; att rekommendera kursplanen med ovanstående ändringar 
till NUN. 

§7 Ändringar i utbildningsplanen 
Beslutades: Att rekommendera NUN att anta förändringar i 
utbildningsplanen enligt ovanstående beslut. 

§8 Rapport från vårens aktiviteter 
Ulrika berättade om projektkursen och metodkursen, samt studenterna 
gav sina kommentarer. 

Lärarmöte under våren diskuterades programutveck.Iing och hur få till 
ett bättre samarbete mellan spåren. Grundbegreppen i programnamnet 
"hållbar" "destinations" och "utveckling" diskuterades och 
problematiserades. 

§9 Studenternas åsikter 
Studenterna är mycket missnöjda med metodkursen, för mycket 
"business-perspektiv" och alltför fragmenterad vad gäller metoder för 
undervisning och pedagogik. Schemat med undervisning varannan 
vecka förbryllade. 

Diskuteras betygsättningen, där vissa är missnöjda med att den 
individuella "reflektionen" inte hade något med innehållet i projektet 
att göra. Föreslås att Ulrika arbetar för betyg U/G för kursen projekt i 
mångvetenskapliga team. 

§10 Övriga frågor 
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Inga övriga frågor behandlades 

§ 11 Datum för nästa programråd 
Nästa möte planeras till september. 

§ 12 Mötets avslutande 
Ordförande tackar alla deltagare för deras medverkan och avslutade 
mötet. 

~ ~ kolt 

Gö~ ndström 

Justeras 
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