
1 

 

UPPSALA UNIVERSITET                                   PROTOKOLL NR 3-2020 

Institutionen för geovetenskaper             Sammanträdesdatum  

Programrådet för masterprogrammet i geovetenskap                         2020-10-15 

 

Tid och plats 10:15-12:00, Luftrummet samt Zoom Meeting ID 682 7991 6300 

 

Närvarande ledamöter  Abigail Barker   programansvarig, ordförande  

    Fritjof Fagerlund lärarrepresentant 

    Graham Budd  lärarrepresentant 

  

 

Övriga deltagare  Mikael Höök  studierektor 

    Rickard Pettersson studierektor/ examensarbete koordinator 

Sebastian Willman Ämneskoordinator 

Lena Eliasson  studievägledare 

Magnus Strandås utbildningsledare 

Sara Lind  utbildningsledare 

  

  
 
§1 samarbetet mellan masterprogrammet i geovetenskap och PANGEA 

PANGEA är ett nytt Erasmus Mundus gemensamt masterprogram som utökas av den gamla 

europeisk paleobiologiinriktningen, samt har samma kurser som paleobiologiinriktningen, därför 

föreslår vi att ha ett gemensamt programråd för PANGEA och masterprogrammet i geovetenskap. 

Målet är att utse programansvarig till PANGEA, samt ett gemensamt programråd till institutionens 

styrelsemöte i november. Fritjof går med på att vara med i båda programråden i två år till tills vi 

ser över programrådet till masterprogrammet i geovetenskap igen. Vi söker en ny lärarrepresentant 

i fall att Graham blir programansvarig till PANGEA, både paleobiologi och MPT söker möjliga 

representanter. 

Yrkeslivsrepresentant behöver uppdateras på masterprogrammet i geovetenskap samt en till 

utses till PANGEA. Föreslag på en hydrolog samt andra personer från NRM, SveMIN eller andra 

alumn kommer undersökas. Sebastian kommer undersöka en lämplig yrkeslivsrepresentant till 

PANGEA. 

Studentrepresentanter röstas fram genom GRUS, som förväntas att hitta två till 

masterprogrammet i geovetenskap. PANGEA har redan valt studentrepresentanter på konsortiet 

och Sebastian ska skicka namn vidare till ordförande i GRUS. 

 

 

§2  ändringar i utbildningsplanen samt studieplanen 

 Mastersprogrammet i geovetenskap: 

 Inriktningarna i europeisk paleobiologiinriktningen och hållbar hantering av naturresurser tas 

bort från utbildningsplanen. 

 Studieplanen för europeisk paleobiologiiriktningen och hållbar hantering av naturresurser tas 

bort helt och hållet. 
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 Nya kursen 1GV194 Rymdens resurser läggs till övriga kurser inom samtliga inriktningarna. 

Återkoppling på behörighet samt rekommendationer på 5 hp istället för 7,5 hp kurs kom 

fram. 

 

Masterprogrammet i tillämpad paleontologi, paleobiologi och bevarandegeologi (PANGEA) 

 Programmets upplägg uppdaterades med alla lärosäten 

 Examensarbete vid olika universitet läggs till studieplanen 

 

Vid pennan,      Justeras, 

 

  

 

 

Abigail Barker      Fritjof Fagerlund 
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