INSTITUTIONEN FÖR GEOVETENSKAPER

GV2006

Geovetenskaplig projektkurs, 7,5 högskolepoäng

Project in Earth Sciences, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för geovetenskaper 2020-09-04 att gälla från
och med 2021-01-18, vårterminen 2021.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
Inplacering

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp) på grundninvå och ingår i en geovetenskaplig
kandidatexamen. Kursen kan endast läsas inom N1GVS Geovetenskap,
kandidatprogram.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Geovetenskap, kandidatprogram (N1GVS)
Huvudområde

Fördjupning

Geovetenskap

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp inom huvudområdet Geovetenskap.
Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:
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Kunskap och förståelse

• ha erhållit ökade kunskaper om vetenskapligt och akademiskt skrivande samt
relevant metodik.
• ha erhållit en fördjupad kunskap inom en specifik frågeställning inom det
geovetenskapliga ämnesområdet.
Färdigheter och förmåga

• kunna självständigt och i grupp tillämpa ett metodiskt arbetssätt för att effektivt
planera och genomföra ett mindre projektarbete.
• kunna muntligt och skriftligt redovisa projektet på ett klart och tydligt sätt som
uppfyller de vetenskapliga normerna.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• ha tillägnat sig en god förmåga att kritiskt granska och opponera på olika typer av
vetenskapliga och akademiska arbeten.
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Kursen syftar till att vidareutveckla studentens praktiska och teoretiska färdigheter i
vetenskapligt skrivande och presentationsteknik. Detta skall uppnås genom planering
och genomförande av ett projektarbete utfört i mindre grupp inom det geovetenskapliga
ämnesområdet under handledning av lärare.
Övningar, seminarium och föreläsningar om vetenskaplig metodik, samt skriv- och
presentationsteknik ingår i kursen.

Former för undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
Kursen kan ges på engelska vid behov.
Former för bedömning

Kursen är indelad i två delmoment:
Moment 1: Rapport och muntlig presentation, 5 hp, U/G/VG
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Momment 2: Övningar, 2,5 hp, U/G
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22).
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform.
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd (G) på hel kurs krävs att samtliga obligatoriska moment är
godkända. För betyget Väl Godkänd (VG) på hel kurs krävs dessutom betyget Väl
Godkänd (VG) på delmoment 1.
Kursvärdering

Studenterna ges möjlighet till anonym, skriftlig utvärdering i slutet av kursen.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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