
4.4 Utbildningsplan för kandidatprogrammet i geovetenskap 

4.4.1 Beskrivning av programmet 
Kurserna inom programmet är på grundnivå. Inom programmet finns möjlighet att i slutfasen av 
utbildningen läsa högst kurser om totalt 30hp på avancerad nivå. En kandidatutbildning i huvudområdet 
geovetenskap innehåller minst 90 hp inom geovetenskap och minst 30 hp i ett biområde (t ex kemi) samt 15 
hp i matematik. I och med att kravet för en kandidatexamen är 90 hp fördjupning genom progression finns 
således möjlighet att välja kurser inom andra relevanta ämnesområden vid Uppsala universitet eller andra 
lärosäten, inom eller utom landet. I utbildningsplanen har kemi och matematik placerats så att de ger stöd 
för progressionen i utbildningen. Båda ämnena avslutas eller byggs på med 5 hp speciellt anpassade för 
geovetare (geokemi respektive statistik). 
 
Kursutbudet är strukturerat för progression i form av breddning och fördjupning inom ämnesområdet 
geovetenskap. Utbildningen inleds med en bred introduktion om planeten Jorden. Under inledningen av år 
två fördjupas de teoretiska och praktiska kunskaperna om berggrunden och jordarterna. Geovetenskapens 
tillämpningar inom naturresurs-, energi- och miljöområdena inhämtas genom delvis problembaserad 
undervisning i kombination med kommunikationsträning. Årskurs två avslutas med en introduktion i 
geoinformatik (GIS) och dess praktiska tillämpningar inom ett brett fält av geovetenskapen. Under år tre 
sker en progression genom fördjupning och med en betydande del av praktiska inslag lämpade för 
yrkesverksamhet som geovetare. En valbar kurs i geoteknik samläses med byggingenjörsprogrammet. Det 
självständiga arbetet om 15 hp består av ett antal delrapporter sammanställda under läsårets kurser. Genom 
hela utbildningen ges en systematisk och progressiv färdighetsträning i muntlig och skriftlig 
kommunikation. 

4.4.2 Övergripande mål för utbildningen 
En geovetarutbildning på grundnivå vid Uppsala universitet ska ge studenten kunskaper i huvudområdet 
geovetenskap och därtill stödkunskaper inom minst ett angränsande ämnesområde (biområde). Efter 
utbildningen ska studenten ha de kunskaper och färdigheter, och den kompetens som krävs för 
yrkesverksamhet inom ett brett verksamhetsfält vid företag och myndigheter eller för fortsatta studier på 
avancerad nivå (master).  

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 ha 
 
• övergripande kunskap om vår planet och de processer inom jorden, på jordytan och i atmosfären som 

kontinuerligt förändrar jorden, allt satt i ett tidsperspektiv som innefattar jordens och livets utveckling 
• kunskap om hur geosystemen utformat och påverkar våra livsvillkor  
• kunskap att inom fackområdet kunna skilja mellan naturliga och av människan orsakade 

miljöbelastningar  
• den bredd och det djup i sin kompetens som krävs för kvalificerad yrkesverksamhet inom ett brett 

verksamhetsfält 
• god kunskap om geovetenskapens tillämpningar inom naturresurs- och miljöområdena  
• kunskap om statistisk behandling av mät- och analysdata 
• kunskaper om metoder och teknik inom närliggande områden  
• förmåga att infoga sina specialkunskaper i ett större sammanhang som bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling 
• tillägnat sig ett vetenskapligt arbetssätt samt ett svenskt och ett engelskt fackspråk.  
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4.4.4 Programmets uppläggning 
 

4.4.5 Programmets kurser 
Varje år är indelat i fyra perioder, period 11 betyder alltså år ett period ett osv. Området anges med 
förkortningarna B = biologi, G = geovetenskap, K=kemi, M = matematik, T = teknik. Kursernas omfång 
anges i högskolepoäng (hp).  
 
Termin 1 och 2 
 
Period Kurskod Kursnamn Hp Nivå Ämne 
11,12 1GV004 Geovetenskap – planeten jorden  30 A G 
13 1KB007 Grundläggande kemi2 10 A K 
13 1KB001 Kemiska principer II2 5 A K T 
14 1KB002 Kemiska ämnens struktur och funktion2 10 AB K T 
14 1KB200 Geokemi2 5 AB K,G 
 
 
Sökalternativ för samhällsvetare 
       
11,12 1BG107 Biovetenskap 30 A Ö 
13,14 1GV004 Geovetenskap – planeten jorden 30 A G 
 
 
Termin 3 och 4 (preliminärt) 
 
21 1GV003 Bergarter och jordarter 15 A G 
22 1GVXXX Geofysik: metoder och tillämpningar 5  G 
22 1GV002 Naturresurser och miljö 10 B G 
23 1MA010 Baskurs i matematik 5 A M 
23 1MA025 Linjär algebra och geometri I 5 A M 
23 1MA014 Derivator och integraler 5 A M 
24 1GVXXX Statistik för geovetare 5  G 
24 1GVXXX Geoinformatik  10  G 
 
Sökalternativ för samhällsvetare 
 
21 1GV003 Bergarter och jordarter 15 A G 
22 1GVXXX Geofysik: metoder och tillämpningar 5  G 
22 1GV002 Naturresurser och miljö 10 B K 
23 1KB007 Grundläggande kemi2 10 A K 
23 1KB001 Kemiska principer II2 5 A K T 
24 1KB002 Kemiska ämnens struktur och funktion2 10 AB K T 
24 1KB200 Geokemi2 5 AB K G 
 
 
Termin 5 och 6 (preliminärt) 
 
31,32 1GV001 Sedimentologi, stratigrafi och paleobiologi 10 C G 
31,32 1HY Hydrologi och vattenresursförvaltning 10 C G 
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32 1GVXXX Landskapsutveckling 10 C G 
32 1BI Geoteknik med grundläggning1 10  T 
 
33,34 1GVXXX Strukturgeologi och markstabilitet 10 C G 
34 1GVXXX Fältkurs 5 C G 
31-34 1GVXXX Självständigt arbete 15 C G 
1Samläsning med byggingenjörsprogrammet. 2Annat biområde kan väljas 
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