
UPPSALA 
't UNIVERSITET 

MÖTESPROTOKOLL 

Programråd för magister - och masterprogram i 
hållbar destinationsutveckling 

Tid och plats: Fredag 6 december 2019 kl. 13.15-15.00 
Campus Gotland sal B35, Uppsala Segerstedthuset, Linnean 

Närvarande: 

Ulrika Persson-Fischier (ordf) 
Axel Tjellander 
Mathias Ekström 
Göran Lindström 
Patrik Rönnbäck 
Mareike Schaub 
Parisa Rouhi Khorasani 
Susanne Paul (Uppsala via länk) 

Ej närvarande: 
Elene Negussie 
Aida Guerrero 
Monica Frisk 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg att under övriga frågor lägga till 
(vidimera) tidigare per capsulam beslut om ny kurs för 
entreprenörsspåret. 

§3 Val av sekreterare och justeringspersoner 
Till sekreterare valdes Göran Lindström. 
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Att justera dagen protokoll, jämte ordföranden, valdes Patrik 
Rönnbäck och Mathias Ekström 

§4 Rapport från introduktionskursen och fördjupningskursen? 
Introduktionskursen: Svar från 88%. Positiva kommentarer: 
Fråga 11 Sammanfattande utvärdering: median 5 Medelvärde 4,5. 
Ny litteratur som fungerade bättre. 

Feed-back individuellt är svårt och tar lång tid. Ur lärarnas perspektiv 
bör man hålla nere antalet inlämningsuppgifter med feed-back, annars 
påverkar det den pedagogiska uppdraget negativt. 

Lärarkollegiet bör träffas och diskutera detta. 

Fördjupningskursen: Median 4, medelvärde 4,1. 

Studentrepresentanter: strukturen gjorde att case-diskussionerna och 
informationsflödet med teorimoment blev väldigt täta och svåra att 
smält och förstå. Teorierna kom sist, någon föreslår att vända på 
turordningen. Läraren hade vissa förväntningar på studenternas 
förförståelse som inte stämde för alla. 

Feedback var inte alltid lätt att förstå, där den som gavs inte alltid 
relaterade till vad studenten faktiskt skrivit. 

§5 Rapporter från fördjupningsspåren 
Kulturarvsspåret 
(9 svar) 
Median = 4, mv = 4,3. 

För mycket föreläsningar och inte så mycket seminarier eller andra 
studentaktiverande aktiviteter. Korta presentation av 
inlämningsuppgifter och några längre. Språkbarriär, en del material på 
svenska, bör åtgärdas . 

Entreprenörsspåret 
Helhetsbedömning: median = 4, mv = 4,5 

Bra struktur på kursen. Grupparbetet fungerade inte alltid jättebra med 
tanke på olika förkunskaper. Att fortsätta arbeta med samma grupper 
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var bra då gruppdynamiken ökar effektivitet och samarbete i 
grupperna. 

Individuella uppgiften kunde gärna handla om ett verkligt företag, 
men Lummelunda fungerar riktigt bra även om det är konstruerat. 

Nature based 
Kursvärdering saknas för första kursen . 
Kursledaren är nu sjukskriven för stressrelaterade symtom och 
kommer förhoppningsvis tillbaka efter jul. Patrik Rönnbäck och några 
doktorander kommer att gå in för att fullfölja pågående uppgifter för 
studenterna som "paperskrivande" och posters. 

Omfattande kursutvärdering , muntlig och skriftlig , kommer att utföras 
efter avslutade kurser och tas upp vid nästa programrådsmöte. 

Bibliotekets crash-course i litteratursökning och referenshantering 
kunde kommit tidigare 

Många exkursioner och uppgifterna (assignments) upplevdes som bra 
och intressanta. 

§6 Studenternas upplevelser, åsikter och förslag 
Oklara instruktioner om projektarbetet. 
Kunde handla mer om kulturbaserat entreprenörskap 

§7 Förslag till framtida förändringar 
Inga förändringar diskuterades. 

§8 Övriga frågor 
Ny kurs: 1 TG435 Att driva, leda och utveckla hållbara 
besöksnäringsföretag. 
Kursplan och kursens inrättande beslutades per capsulam den 
Mötet beslutade att vidimera tidigare per capsulambeslut 

Viss oklarhet beträffande överensstämmelsen beträffande kursens 
namn på svenska respektive engelska uppdrogs åt Göran Lindström att 
utreda och åtgärda. 

Tack till Axel Tjellander som lämnar programrådet. 
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Ny kursrepresentant för studenterna respektive ny 
programrådsrepresentant ( efter Monica Frisk) diskuterades kort. 

§9 Datum för nästa programråd 
Nästa programrådsmöte blir 7 februari 2020 . 

§10 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet. 
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Justeras 

lrika Persson- Fisc 1er 
/ordf/ 

l({c; , /2/'~ --
Mathias E s~ Patrick Rönnbäck 
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