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tProgramrådet för Kandidatprogrammet i Geovetenskap - Protokoll 
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) 
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Närvarande: Karin Högdahl, Erik Jonsson, Michael Streng, Christoph Hieronymus, Caroline Marin, 
Jessica Sund man; närvarande under en viss tid av mötet: Rickard Pettersson (punkt 8) och Susanne 
Paul (punkt 8 till 11). 

Protokoll (enligt dagordningen) 
1. Mötet öppnades. 

2. Michael Streng valdes till sekreterare och Jessica Sundman till justerare. 

3. Meddelanden 

a) Förslag till ändring av matematikkurserna på kandidatprogrammet i geovetenskap 

En av nuvarande mattekurserna, Derivator och integraler (1MA014, Shp), kommer att utgå och ett 
lämpligt alternativ behövs. Studierektorn på matematiska institutionen föreslog kursen 
Envariabelanalys (1MA013) som alternativ, men den är en 10 hp kurs. Programrådet diskuterade 
andra alternativ som 1) byte mot en 5 hp kurs i fysik, 2) undersöka om biologernas mattekurs är 
lämplig även för geovetare eller 3) erbjuda egen kurs. Karin ska prata med programansvarig på EBC 
och undersöka vad behövs eller är bäst för kandidatprogrammet i geovetenskap. 

b) Karins motivering av ändringarna i utbildningsplanen blev godkänd. 
4. Föregående protokoll godkändes. 

5. Föreslagen kursplan för kursen Öppen fördjupningskurs i geovetenskap (1GV103, Shp) godkändes. 

6. Angående ändring för antagning till kandidatprogrammet efter Planeten jorden : 

Programrådet tillstyrker att underlätta byte av biologistudenter till kandidatprogrammet i 

geovetenskap. 

7. Ändringar i basdata och kursplaner 

Platsbyten av kurserna Introduktion till mineralogi och petrologi (år 2) och Sedimentologi, stratigrafi 

och paleobiologi (år 3) har konsekvenser för utbildningsplanen och några ändringar i basdata och 

kursplanen av flera kurser behövs (Obs! Kursernas~ kurskoder anges nedan). 

a) Ändringar i basdata 

1GV206 (Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi): Programrådet tillstryker gjorda ändringarna. 

1MP031 (Introduktion till mineralogi och petro/ogi): Programrådet tillstryker gjorda ändringarna. 

1GV205 (Geoteknik och byggnadsgeologi): Programrådet tillstryker gjorda ändringarna. 

1GV207 (Naturresurser och miljö): Programrådet tillstryker gjorda ändringarna. 

b) Ändringar i kursplanen 

1GV206 (Sedimentologi, stratigrafi och paleobio/ogi) : Programrådet beslutar ändringarna i 

kursplanen (litteraturlistan uppdaterades); programrådet tillstryker att förtydliga 

formuleringen under rubriken Behörighet. 

1MP031 (Introduktion till mineralogi och petrologi): Programrådet beslutar ändringarna i 

kursplanen angående Innehåll och Examination. 
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1GV205 (Geoteknik och byggnadsgeo/ogi) och 1GV207 (Naturresurser och miljö) : inga ändringar 

gjordes 

8. Kursplaner Lantmäteriprogrammet 

Bakgrund är ett nytt utbildningsprogram som juridisk institutionen är ansvarig för. Institutionen för 

geovetenskaper kommer att ge två kurser inom programmet: 1GE301 (Geografiska informations

system och geodesi) och 1GE302 (Introduktion till geodetisk mätningsteknik). 1GE302 ges först och 

1GE301 bygger på den. Programrådet tillstryker tilläggen "Introduktion till geodetisk mätningsteknik 

rekommenderas" under Behörighet av kursen 1GE301. 

9. GRUS: Inga tillägg. Har möte senare under dagen. 

10. Övriga frågor 

Några punkter från dagordningen togs upp igen . Susanne förslog att en 5 hp kurs i programmering kan 

också vara ett alternativ till den inställda mattekursen (se punkt 3). Konsekvenserna av platsbyte av 

1GV001 (Sedimentologi, stratigrafi och pa/eobio/ogi, nu 1GV206) med 1MP026 (Introduktion till 

mineralogi och petro/ogi, nu 1MP031) förtydligades en gång till : Sedimentologikursen kommer att ha 

dubbel så många studenter under HT2021. 

11. Mötet avslutades. Inget datum bestämdes för nästa möte. 

Justerare: 




