INSTITUTIONEN FÖR MARINA VETENSKAPER

MAR461 Relationen hav - samhälle; historiska perspektiv, dagens
situation och framtidens utmaningar, 15 högskolepoäng
The Sea and Society Relationship; Historical Perspectives, Present Status and
Future Challenges, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för marina vetenskaper 2018-01-24 och senast
reviderad 2019-08-08. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-09-02,
höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för marina vetenskaper
Medverkande institutioner
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Institutionen för globala studier
Statsvetenskapliga institutionen
Juridiska institutionen
Institutionen för ekonomi och samhälle
Företagsekonomiska institutionen
Institutionen för historiska studier
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Akademin Valand
Inplacering

Kursen kan ingå som valbar kurs inom masterprogram eller läsas som fristående kurs.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Marina vetenskaper, masterprogram (N2MAV),
2) Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram (N2ACE), 3)
Geovetenskap, Masterprogram (N2GVS), 4) Biologi, Masterprogram (N2BIO), 5)
Geografi, masterprogram (N2GEO), 6) Masterprogrammet i Statsvetenskap (S2PSC),
7) Master's Programme in European Studies (S2EUS), 8) Miljövetenskap med
naturvetenskaplig inriktning, masterprogram (N2MVN), 9) Master Programme in
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International Administration and Global Governance (S2IAG), 10) Master Programme
in Global Studies (S2GLS) och 11) Masterprogrammet i Offentlig förvaltning (S2OFF)
Huvudområde

Fördjupning

Hav och samhälle

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Marin vetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Godkända universitets/högskolestudier om 180 hp motsvarande en kandidatexamen.
Dessutom krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt
internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt kandidatexamen från ett
engelskspråkigt universitet.
Lärandemål

Se kursplan på engelska: http://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/en/MAR461
Kursen är hållbarhetsfokuserad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning. Detta innehåll utgör även kursens huvudsakliga
fokus.
Innehåll

Se kursplan på engelska: http://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/en/MAR461

Delkurser
1. Internetbaserade prov (Internet-based tests), 7,5 hp
Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U)
2.

Projekt (Project), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)

Former för undervisning

Kursens sex första veckor består av föreläsningar som ges av universitetslärare från
olika discipliner. Gruppdiskussioner och korta skriftliga rapporter om väldefinierade
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uppgifter utgör ett komplement. De sista tre veckorna utgörs av grupparbete, om ett
ämne relaterat till kursens teman, som utmynnar i en muntlig presentation.
Undervisningsspråk: engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom veckovisa webbaserade individuella tester och en slutlig
muntlig presentation av ett grupparbete.
Under de första 6 veckorna måste studenten klara veckovisa test för att bli godkänd på
första delkursen. Testen fokuserar på innehållet som presenteras under varje vecka.
Betyget som ges är godkänt/godkänt (G/U). Vid underkänt resultat på ett test erhåller
studenten möjlighet att upprepa testet. Dessutom är det obligatoriskt att aktivt delta i
minst 60 % av föreläsningarna/uppgifterna under vardera vecka.
Det slutliga grupparbetet kommer att resultera i en muntlig presentation och kommer
att betygsättas individuellt, betygen som ges är väl godkänd/godkänd/underkänd
(VG/G/U).
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
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.
Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla betyget G på hel kurs krävs godkänt resultat på samtliga prov samt
godkänt resultat på projektarbetet.
För att erhålla betyget VG på hel kurs krävs godkänt resultat på samtliga prov samt väl
godkänt resultat på projektarbetet. En beskrivning av kriterierna för att G eller VG på
projektarbetet kommer att finnas tillgängligt på Canvas i början av kursen.
Angående tillämpning av ECTS-skalan för betyg var god se Rektors beslut 2007-05-28,
dnr G 8 1976/07 samt 2011-02-28, dnr O 2009/5545.
Kursvärdering

En skriftlig utvärdering görs vid kursens slut. Vid den skriftliga utvärderingen är
studenten anonym. 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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Övrigt

En två-dagars utflykt till Hällristningsområdet i Tanum planeras under kursens andra
vecka. Resekostnader och mat under fältbesöket bekostas av studenten.
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