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4.4 Utbildningsplan för masterprogrammet i geovetenskap 
 

4.4.1 Beskrivning av programmet 
Programmets kurser är på avancerad nivå. Efter genomgånget program kan studenten avlägga 
masterexamen i geovetenskap med olika inriktningar. Programmets uppläggning ger också möjlighet 
att avlägga magisterexamen i geovetenskap efter ett års studier. 
 
Utbildningen på avancerad nivå i geovetenskap bygger på kunskaper motsvarande grundnivå 
(kandidat) förvärvade vid Uppsala universitet eller andra lärosäten, inom eller utom landet. 
Masterutbildningen ger en fördjupning av studentens kompetens och färdigheter inom ett eller en 
kombination av geovetenskapens tillämpningsområden berggrund, mark, vatten eller paleobiologi. 
Fördjupningskravet är 60 hp i form av progression inom ämnesområdet baserat på 90 hp fördjupning 
på grundnivå. Tillträde till kurserna styrs av förkunskapskrav. Kursutbudet efter termin ett är 
ämnesmässigt indelat i fyra inriktningar efter forskningsanknytning. 
 
Programmets första termin omfattar gemensamma kurser. Studierna inleds med en bred kurs som ger 
en djupgående förståelse av sambanden mellan de olika geosystemen i tid och rum. De följande 
kurserna behandlar Jorden som planet i ett fysikaliskt perspektiv och ger teoretiska och praktiska 
färdigheter i fysikaliska och kemiska mät- och analysmetoder. För studenter med en kandidatexamen 
som inte är helt kompatibel till sitt innehåll med masterprogrammet i geovetenskap vid Uppsala 
universitet, erbjuds inledningsvis en valbar kurs med ett innehåll som medger individuell anpassning 
inför den följande utbildningen.  
 
Under terminerna två och tre erbjuds ett brett utbud av valbara kärnkurser som ger en progression 
inom en eller flera av inriktningarna paleobiologi, naturgeografi/kvartärgeologi, geologi och 
hydrologi/hydrogeologi. Kursinnehållet är avvägt för att passa såväl en eventuell forskarutbildning 
som yrkesverksamhet inom företag och myndigheter. Vissa kurser samläses med 
civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och inriktningarna meteorologi och geofysik 
inom fysikutbildningen. Det avslutande examensarbetet inom samtliga inriktningar omfattar 30 hp 
och kan utföras inom institutionen, vid ett företag eller en myndighet. Genom hela utbildningen ges 
en systematisk och progressiv färdighetsträning i muntlig och skriftlig kommunikation. 
 

4.4.2 Övergripande mål för utbildningen 
En geovetarutbildning på avancerad nivå vid Uppsala universitet ska ge den studerande de 
kunskaper, de färdigheter och den kompetens som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet inom en 
diversifierad geovetenskaplig arbetsmarknad. Efter utbildningen ska studenten självständigt kunna 
analysera problemställningar, göra synteser och utföra värderingar inom sitt specialiseringsområde 
och ha god förståelse för tillämpningar inom närliggande geovetenskapliga områden. Utbildningen 
skall också ge en god grund för doktorsutbildning inom eller utom landet. 

4.4.3 Mål som förväntade studieresultat 
Inom ramen för de mål som anges i högskoleförordningen (se kap 2) ska studenten inom området för 
programmet 
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• ha betydande kunskaper om de olika geosystemen i tid och rum och hur dessa i samverkan eller 
enskilt påverkar och förändrar planeten jorden  

• självständigt kunna tillämpa sin kunskap i forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete  
• ha avancerade färdigheter för datorbaserade arbetsuppgifter, praktisk hantering och tolkning av 

analysdata samt av fältundersökningar 
• självständigt kunna ansvara för och på vetenskaplig grund leda utredningar och undersökningar 

av komplicerade geovetenskapliga problemställningar 
• tvärvetenskapligt kunna angripa geovetenskapliga frågeställningar genom att tillämpa eller 

anknyta kunskaper inom angränsande ämnesområden som kemi, biologi, matematik/statistik och 
geofysik 

• kunna kritiskt granska, analysera och värdera modeller och resultat inom fackområdet och att se 
dessa i perspektivet hållbar utveckling 

• ha förmåga att arbeta, planera och leda arbeten i projektform/grupp 
 

4.4.4 Programmets uppläggning 
 

4.4.5 Programmets kurser 
Studiegången inom programmet anges nedan per studieår. Varje år är indelat i fyra perioder, period 
11 betyder alltså år ett period ett osv. Område anges med förkortningarna B = biologi, F = fysik, G = 
geovetenskap, och T = teknik. Kursernas omfång anges i högskolepoäng (hp). 
 
Termin 1 samtliga inriktningar  
 
Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå Ämne 
11 1GV014 Dynamiska geosystem – global förändring 10 D G 
11,12 1GE009 Global geofysik 10 D F, G 
12 1GV015 Geovetenskapens analysmetoder 10 D G 
 
Termin 2 
Inriktning paleobiologi 
 
13 1ME404 Klimatvariationer 5 D F, G 
13 1PA001 Paleobiologins grunder 10 D G, B 
14 1PA002 Livets tidiga utveckling och uppblomstring  15 D G, B 
 
 
Inriktning geologi 
 
13 1MP000 Mineralogi och petrologi 15 D G 
14 1GE024 Geomorfologi 15 D G 
 
Inriktning naturgeografi/kvartärgeologi 
 
13 1ME404 Klimatvariationer 5 D F, G 
13 1GE111 Klimat och landskap 10 D G 
14 1GE024 Geomorfologi 15 D G 



UPPSALA UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGAMMET I 
GEOVETENSKAP 2007-2008 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2006-10-10 
   

 
 
 

52 
 

 
 
Inriktning hydrologi/hydrogeologi 
 
13 1ME404 Klimatvariationer 5 D F, G 
13 1GE111 Klimat och landskap 10 D G 
14 1HY111 Hydrokemi 5 D G 
14 1HY112  Stokastisk hydrogeologi 5 D G 
14 1HY125 Hydromekanik 5 D G 
 
 
Samtliga inriktningar 
 
14 1GVXXX Examensarbete för magisterexamen 15 D G 
13,14 1GVXXX Examensarbete för magisterexamen 30 D G 
 
 
Termin 3 och 4  
 
Inriktning paleobiologi 
 
21 1PA003 Evolutionär utvecklingsbiologi 15  G, B 
22 1GVXXX Presentation och publicering 5  G,  
22 1PA004 Vertebraternas uppkomst och utveckling 10  G, B 
23,24 1PAXXX Examensarbete 30  G 
 
 
Inriktning geologi 
 
21 1MPXXX Naturresurser 15  G 
22 1GVXXX Presentation och publicering 5  G 
22 1MP001 Geodynamik och tektonik 10  G 
23,24 1MPXXX Examensarbete 30  G 
 
 
Inriktning naturgeografi/kvartärgeologi 
 
21 1MPXXX Naturresurser 15  G 
22 1GEXXX Presentation och publicering 5  G 
22 1GEXXX Glaciologi och glaciala processer 10  G 
23,24 1GEXXX Examensarbete 30  G 
 
 
Inriktning i hydrologi/hydrogeologi 
 
21 1HYXXX Miljömätteknik 5  G, T 
21 1HYXXX Global hydrologi 10  G 
22 1HYXXX Grundvatten- och avrinningsmodellering 15  G 
23,24 1HYXXX Examensarbete  30  G 
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Verktygskurser (ej bundna till viss termin) 
Miljöförvaltning och miljölagsstiftning 
Miljörätt 
 
Entreprenörskap 
Projektledning 
 

4.4.6 Föreskrifter om behörighet 
Särskild behörighet till masterprogrammet i geovetenskap är kandidatexamen 180 hp med minst 90 
hp inom området geovetenskap. Till inriktningen paleobiologi alternativt 90 hp inom området 
biologi, till inriktningen hydrologi/hydrogeologi alternativt 90 hp inom området fysik och till 
inriktningen geologi alternativt 90 hp inom området fysik tillsammans med 30 hp geovetenskap 
(geofysik). 

4.4.7 Betyg och examination 
Föreskrifter om betyg framgår av kursplan. 
 
Studerande som har underkänts två gånger i prov för en viss kurs eller del av en kurs, har rätt att hos 
fakultetsnämnden begära, att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får 
ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

4.4.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen 
Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive 
kursplan. 

4.4.9 Examen och examensbevis 
Rektor utfärdar på begäran av studenten masterexamen med geovetenskap som huvudområde. 
Inriktningen bestäms av den valda studiegången och framför allt examensarbetets innehåll. För att 
erhålla masterexamen krävs 120 hp varav 60hp fördjupning i form av progression på avancerad nivå 
inom huvudområdet geovetenskap, varav minst 30hp i form av ett examensarbete. En masterexamen 
får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 
högskolepoäng. 
 
Rektor utfärdar på begäran av studenten magisterexamen i geovetenskap. För att erhålla 
magisterexamen krävs 60 hp varav 30 hp fördjupning i form av progression på avancerad nivå inom 
huvudområdet geovetenskap, varav minst 15 hp i form av ett examensarbete. 
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4.5 Utbildningsplan för masterprogrammet i hållbar utveckling 
 

4.5.1 Beskrivning av programmet 
Kurserna inom programmet är på avancerad nivå. Efter genomgånget program kan studenten 
avlägga Masterexamen i hållbar utveckling. Programmet är vidare upplagt så att den studerande efter 
ett års studier skall kunna avlägga magisterexamen i samma ämne. Programmet ges i samarbete med 
SLU. 

4.5.2 Övergripande mål för utbildningen 
Programmet är tänkt för dem som avser att fortsätta med en forskarutbildning inom 
samhällsvetenskapligt eller tekniskt/naturvetenskapligt ämnesområde med inriktning mot hållbar 
utveckling eller som vill skaffa sig avancerade kunskaper i ämnet som kan leda till yrkesverksamhet 
utanför universitetet – såväl nationellt som internationellt samt inom flera sektorer av samhället och 
på flera nivåer. 

4.5.3 Mål som förväntade studieresultat 
Kunskap och förståelse 
Inom ramen för de mål som anges i Högskoleförordningen 2006:1053 (s. 57-59), skall studenten 
inom området för programmet särskilt ha visat: 
 

 betydande sakkunskaper om naturgivna och samhälleliga förutsättningar och begränsningar 
för hållbar utveckling, samt 

 
 en utvecklad helhetssyn samt en fördjupad kunskap inom något område som är centralt för 

hållbar utveckling. 
 
Färdighet och förmåga 
Inom ramen för de mål som anges i Högskoleförordningen 2006:1053 (s. 57-59), skall studenten 
inom området för programmet särskilt ha visat förmåga att: 
 

 hantera kvalitativ och kvantitativ kunskap om jordens resurser för att kunna handha dessa i 
olika tids- och rumsskalor, samt 

 
 hantera några specifika verktyg för att identifiera, analysera och formulera komplexa 

problem, konkretisera dessa och föreslå metoder och lösningar i syfte att verka för en 
hållbar utveckling. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Inom ramen för de mål som anges i Högskoleförordningen 2006:1053 (s. 57-59), skall studenten 
inom området för programmet särskilt ha visat: 
 

 insikt om den internationella och långsiktiga dimensionen av hållbar utveckling och kunna 
relatera hållbarhetsproblematiken till lokal, regional och global skala, samt 
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 förmåga att förhålla sig till och värdera olika hållbarhetsdiskurser och dess grundläggande 
antaganden ur olika aktörers perspektiv. 

 

4.5.4 Programmets uppläggning 
Programmets kurser och uppläggning i stort framgår av nedanstående kurstablå. Kursernas 
omfattning anges i högskolepoäng. Samtliga kurser är på avancerad nivå. 
Centralt för utbildningen är att kunskapsinhämtning sker parallellt med att förmågan att uttrycka sig 
i skrift och tal övas upp. Progressionen inom masterutbildningen i hållbar utveckling kännetecknas 
av att de senare kurserna jämfört med de tidiga kommer att innehålla 
- ökat djup inom de ingående delämnena,  
- ökad komplexitet inom delämnena,  
- mer betoning av analys och syntes i kurser på högre nivå,  
- ökad självständighet och ökat ansvar för det egna lärandet,  
- ökat ansvar för utvecklingen av ämnet, samt  
- ökad förmåga att kommunicera kunskaper inom ämnet.  

4.5.5 Programmets kurser 
Studiegången inom programmet anges nedan per studieår. Varje år är indelat i fyra perioder, period 
11 betyder alltså år ett period ett osv. HU = Hållbar utveckling 
 
Period Kurskod Kursbenämning Hp Nivå Område 
11-12 1GV008 Jordens resurser 10 D HU 
11-12 1MV501 Hållbar utveckling - synsätt och visioner - en 

seminarieserie 
5 D HU 

11-12 SLU* Människa, samhälle och miljö 10   
12 SLU* Systemanalys för hållbar utveckling 5   
13 1HY126 Beslutsstödsystem för hållbar utveckling 5 D HU 
13-14 SLU* Interdisciplinära metoder 10   
13-14 1MV502 Hållbar utveckling - synsätt och deras diskurser 

- en seminarieserie 
5 D HU 

14 1BG503 Interdisciplinär fallstudie 10 D HU 
14 1BG502 Examensarbete i hållbar utveckling 

(alternativkurs) 
15 D HU 

21-22  Fördjupningskurser inom specialfält 30   
23-24  Examensarbete 30 E HU 
 
* kursen ges vid SLU 
 

4.5.6 Föreskrifter om behörighet 
För masterprogrammet i hållbar utveckling krävs en kandidatexamen (eller motsvarande) inom 
området naturvetenskap och teknik och/eller inom ett samhällsvetenskapligt område.  

4.5.7 Betyg och examination 
Föreskrifter om betyg samt om förnyat prov för att få godkänt betyg framgår av respektive kursplan. 
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Student som underkänts två gånger i prov för viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos 
fakultetsnämnden begära att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får 
ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

4.5.8 Samtidigt tillgodoräknande av kurser i examen 
Vissa kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen. Vilka kurser detta är framgår av respektive 
kursplan. 

4.5.9 Examen och examensbevis 
Rektor utfärdar på begäran examensbevis eller kursbevis över godkända kurser. 
Den som inom programmet fullgjort kurser om 120 hp, varav minst 60 hp med progression i hållbar 
utveckling (inkluderande examensarbete på 30 hp) kan erhålla masterexamen med Hållbar 
utveckling som huvudområde. Som ett alternativ kan programmet också leda till masterexamen i 
fördjupningsområdet för behörighetsgivande kandidatexamen förutsatt att de generella 
kursfordringarna för masterexamen är uppfyllda. En masterexamen får, förutom kurser på avancerad 
nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. 
Programmet erbjuder även möjlighet till magisterexamen i hållbar utveckling efter ett års studier.
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