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1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av sekreterare och justeringsperson 

Till sekreterare valdes Susanne Paul och till justeringsperson valdes Linda Lagebro . 

3. Meddelanden 

Utbildningsutvärderingar 

En intern och två externa lärare till bedömargruppen är utsedda av fakultetsnämnden. Även en 

student från annat lärosäte, som utses av studentkåren, kommer att ingå i bedömargruppen. 

En intern arbetsgrupp bestående av Steffi Burchardt, Linda Lagebro, Bjarne Almqvist, Sebastian 

Willman och förra årets studentrepresentanter kommer att arbeta med 

utbildningsutvärderingen av programmet. 

4. Behörighetskrav Självständigt arbete 

Studievägledaren väckte frågan om att tolkning av behörighetskraven lokalt på institutionen och 

antagningsenheten skiljer sig. Vid institutionen är tolkning att enbart avslutade kurser kan ligga till 

grl)nd för kraven om 75 hp geovetenskap med successiv fördjupning. 

Beslut: 

att tillstyrka den lokala tolkningen att enbart avslutade kurser kan ligga till grund för kraven om 

75hp geovetenskap. Studievägledare tar detta vidare till antagningsenheten. 

5. Genomgång av tidigare mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkändes. 
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6. Genomgång och beslut av ändringar i kursplaner 

Nya kurser för kandidatprogrammet i geovetenskap (tillstyrkan) 
1MP026 Introduktion till mineralogi och petrologi 10 hp (smärre ändringar) 
1GV177 Geofysiska metoder och tillämpningar 10 hp (smärre ändringar) 

Ändrade kursplaner för kandidatprogrammet i geovetenskap {beslut/tillstyrkan för gemensam kurs) 
1GV004 Planeten jorden, 30 hp (lika villkor/lika behandling) (per capsulam beslut) 
1MA025 Linjär algebra och geometri I 5 hp (tillstyrka) 

Ändrade kursplaner Cemus (beslut) 
1MV020 Hållbar utveckling A 30 hp (beslut, med smärre redaktionella ändringar) 
1MV052 Global miljöhistoria 7,5 hp 
1MV053 Klimatet, energin och det moderna samhället 7,5 hp 
1MV021 Hållbar utveckling B 30 hp 
1MV062 Hållbar utveckling -värderingar, världsbilder och visioner 15 hp 
1MV063 Teknik, makt och mänsklighetens framtid 7,5 hp 
1MV064 Livsfilosofi och det moderna samhället 7,5 hp 
1MV071 Globala utmaningar och hållbara framtider 7,5 hp 
1MV072 Kritiska perspektiv på hållbar utveckling i Sverige 7,5 hp 
1MV073 Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering 15 hp 
1MV074 Hållbar utveckling - projektering och kommunikation 15 hp 
1MV075 Global hållbarhet - aktörer och strategier för förändring 7,5 hp 
1MV076 Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar 7,5 hp 
1MV077 Klimatledarskap - makt, politik och kultur 15 hp 
1MP078 Klimatledarskap i praktiken 30 hp 

Nya kurser Cemus (tillstyrkan) 
1MV080 Hållbarhet och utveckling i Latinamerika - dåtid, nutid, framtid 7,5 hp 
1MV081 Nya perspektiv på lärande - utbildning i en föränderlig värld 15 hp 
1MV082 Perspektiv på klimatförändringar - ekopsykologi, konst och narrativ 7,5 hp 
1MV083 Hållbara ekonomiska framtider - natur, rättvisa och samhälle 15 hp 

Nya kurser, fristående i geovetenskap (til/styrkan) 
1GE180 Introduktion till GIS för naturvetare 5 hp 
1MP025 Ädelstenar och mineral för nyfikna 5 hp - planerad kvällskurs med start HT19 

Beslut: 
att delegera till programansvarig och utbildningsledare att fastställa reviderad kursplan för 

1GV004 efter redigering med återkoppling av berörda lärare och studierektorer. 

att tillstyrka kursplan för 1MA025 enligt förslag. 

att delegera till programansvarig och utbildningsledare att tillstyrka kursplaner för 1GE180 och 

1MP025 efter redigering med återkoppling av berörda lärare och studierektorer. 

att delegera till studierektor för CEMUS och utbildningsledare att tillstyrka kursplan för 1MV083 
efter språklig genomgång av kursplanen . 
att i övrigt tillstryka nya kursplaner enligt förslag med redaktionella ändringar. 
att i övrigt fastställa reviderade kursplaner enligt förslag med redaktionella ändringar. 

7. Studenternas punkt (GRUS) 

Denna punkt bordlades pga tidsbrist. 

8. övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

9. Avslutning av programrådet 



Vid protokollet 

Susanne Paul 

Justeras 
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Karin Högdahl Linda Lagebro 
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