
UPPSALA 
UNIVERSITET 

Programråd för 
magister - och 

MÖTESPROTOKOLL 

masterprogram i hållbar destinationsutveckling 

Tid och plats: Tisdag 1 oktober 2019 kl. 15.15-17.00 
Campus Gotland sal B37, Uppsala Segerstedthuset, Linnean 

Närvarande: 

Ulrika Persson-Fischier ( ordf) 
Camilla Asplund Ingemark 
Axel Tjellander 
Aida Guerrero 
Mattias Ekström 
Göran Lindström 
Patrik Rönnbäck 
Monica Frisk 
Susanne Paul (Uppsala via länk) 

Ej närvarande: 
Elene Negussie 

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

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

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

§4 Information; Vad händer denna termin? 
Antagningsläget just nu: 



UPPSALA 
UNIVERSITET 

§5 Beslut; Ny kurs i Project in Multidisciplinary Team, ändra 
betygsskala från U/3/4/5 to U/G (pass/fail). 

Beslutades att bifalla förslaget enligt ovan. 

§6 Beslut: Ny kurs examensarbete vid Institutionen för antropologi 
och etnologi, dokument bifogat kallelsen. Motivet är önskan om 
ändrad betygsskala till U/G/VG 

Beslutades att inte bifalla förslaget, då förslaget inte kommer att 
passera nästa nivå (NUN) i beslutsprocessen på fakulteten. 

§7 Diskussion: Ny litteratur i entreprenörspåret 

Ulrika Persson-Fischier inledde med att föredra bakgrunden till 
framtida förslag till reviderade och nya kursplaner. 

§8 Diskussion: Studenternas upplevelser, åsikter och förslag 

Ulrika P-F inledde med en beskrivning av den pågående inledande 
kursen och fördjupningskursen. 

Mattias beskrev studentperspektivet på fördjupningskursen; några 
studenters e1farenheter av delar av kursen som upprepning av vad de 
redan studerat, andra upplever att stoffet är nytt och svårt. Ulrika 
förklarar att en orsak till detta kan vara heterogena 
utbildningsbakgrunder hos studenterna, vilket är ett av programmets 
utmaningar. 

En fråga från studenterna är om det skulle gå att fortsätta år två med 
samma spår, men ytterligare fördjupa sig i ämnet. Ulrika förklarar här 
att det inte är möjligt, men att uppsatsen/examensarbetet kan fungera 
som ytterligare sådana fördjupningar. 

Aida från introduktionskursen, framhåller värdet av att lära av andra 
studenter med annan bakgrund än den egna. Mycket interaktivitet 
berikar. 

Litteraturseminarier tätt inpå varandra gör det ibland svårt att hinna 
förbereda sig tillräckligt. Ulrika håller med om att detta int~ 
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önskvärt och förklarar att orsaken är hänsynstaganden till gäster och 
exkursioner som Ulrika ger hög prioritet. 

Studenter vill få lära mer om policy making och juridik. Ulrika förstår 
och är i process att få till detta till kommande år. 

Man uppskattade mötet med andraårsstudenterna som kom och 
berättade om sina e1farenheter och efterfrågade samma sak gällande 
tidigare examensarbeten, vilket Ulrika lovade att tillhandahålla. 

Introduktionen av kulturarvsspåret kan vara mer intresseväckande och 
var alltför fokuserat på Gotland . Många är intresserade av spåret men 
tvekade efter presentationen. 

Axel instämmer i det mesta som Aida sagt. Studenterna gillar 
strukturen på programmet, de varierade undervisningsformerna 

Många gillade introduktionen på norra Gotland. Man tycker också om 
att arbeta med case-studies. 

§9 Övriga frågor 

Monica Frisk berättar om ett antal projekt som kan vara intressanta för 
programmet att koppla upp sig mot. 

Länsstyrelsen har ett antal projekt igång som handlar om hållbarhet 
och turism som också vore intressanta för vårt program. 

Inför nästa programråd föreslås att planerade ändringar i kursplaner 
föredras för beslut. 

§ 10 Datum för nästa programråd 

Nästa möte blir per capsulam om nya kursplaner i Entreprenörsspåret. 
Deadline 28/10. 

Nästa ordinarie möte blir den 6/12 13-15 
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§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande avs! utade mötet. 

Justeras 

Patri l(k Rönnbäck 
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