NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

GVV100, Vinodlingens geologi och klimatologi I, 7,5 högskolepoäng
Geology and climatology of winegrowing I, 7.5 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för geovetenskaper 2011-10-12 att gälla från och med 2011-10-12.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

2. Inplacering
Kursen ges som en fristående kvällskurs
Huvudområde
Geovetenskap

Fördjupning
G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskapskrav

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

4. Innehåll
Kursen omfattar deltidsstudier på kvällstid. Undervisningen ges i form av föreläsningar, och sensoriska
övningar.
Kursen omfattar en rad aspekter på vinodlingens geologi och klimatologi:
• Vinodlingens historia och grundläggande vitikultur
• Beskrivning av begreppet terroir och dess betydelse för vinodling i olika regioner samt klimatzoner i
världen och lokalklimatets betydelse för vinodling
• Grundläggande geovetenskap, jorden som system, berg som blir till jord, samt jordarter och jordmåner
• Världens viktigaste vinodlingsregioner, druvsorter och viner
• Grundläggande vinprovningsteknik

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
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Kunskap och förståelse
• beskriva klimatets betydelse för vinodling
• grundläggande förståelse för betydelsen av sambandet mellan mark, luft och vatten i relation till
vinodling
• elementära kunskaper i vinprovningsteknik
Färdighet och förmåga
• använda begreppet terroir
• grundläggande bedömning av odlingsområdets betydelse för smaken på olika viner
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• sakligt redogöra för världens olika vinodlingsregioner, druvsorter och viner

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

7. Former för bedömning
Skriftlig hemtentamen men även andra examinationsformer kan förekomma.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

9. Kursvärdering
Kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Studenter uppmanas att fylla i en enkät på GUL där studenterna
kan medverka anonymt. En sammanställning av resultatet från kursvärderingen finns tillgänglig via
studieexpeditionen på ansvarig institution.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

