Valbara kurser inom NKIGK Kandidatprogram i geografi, läsåret 2020-2021
Fastställd av Vice chefstudierektor 2020-01-22 efter hörande av Utbildningsberedningen och
Kulturgeografiska institutionen.
År 2 och år 3 läses 45 hp valbara kurser i ämnet geografi, varav maximalt 30 hp får vara avancerade kurser.
Även kurser lästa vid annat universitet kan räknas som valbara, kontakta i sådant fall programansvarig eller
huvudområdesansvarig för godkännande. För valbara kurser på avancerad nivå, vid Institutionen för
naturgeografi se lista över valbara kurser inom NGGAO Masterprogram i geografi (Obs Ingen platsförtur
kan ges till de avancerade kurserna inom kandidatprogrammet).
Maximalt 15 hp orienteringskurser kan ingå i en kandidatexamen vid Stockholms universitet.
Nedanstående kurser med undantag för GE5006 och GE5028 sökes via antagning.se.

Kurser som ges av Institutionen för naturgeografi
Sommarterminen 2020
GE5003 Glaciärer och högalpin miljö, 7,5 hp (ingår en exkursion till Tarfala forskningsstation St 2020)

Höstterminen 2020
GE2023 Hållbar samhällsutveckling, 30 hp*
GE2025 Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp*
GE2026 Ekologisk ekonomi, 7,5 hp*
GE2027 Hållbar konsumtion, 7,5 hp*
GE4030 Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (distanskurs)
GE4031 Geomorfologiska processer, 7,5 hp (distanskurs)
GE5006 Praktik i geografi, 7,5 hp
GE5028 Praktik i geografi, 15 hp
GE5033 Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp
GE5034 Klimat och samhälle, 15 hp

Vårterminen 2021
GE2012 Miljövård och miljöarbete, 15 hp
GE3001 Kartografi och kartframställning, 15 hp
GE3019 Kartografi och kartdesign, 15 hp (distanskurs)
GE4026 Kvartärgeologi, 7,5 hp
GE4028 Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp (ingår exkursion till NEO forskningsstation, Grekland)
GE4030 Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp (distanskurs)
Två nya kurser inom hållbar samhällsutveckling (15 hp) **

Kurser som ges av Kulturgeografiska institutionen
KG2305 Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp
KG2306 Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv 7,5 hp
KG2308 Boende, segregation och flyttningar, 7,5 hp
KG2309 Historisk landskapsgeografi 7,5 hp
KG2310 Planeringens utmaningar i det globala syd 7,5 hp

KG2311 Genus och geografi, 7,5 hp
KG2312 Urban governance, 7,5 hp
KG2313 GIS och rumslig analys II, 7,5 hp ***
KG2314 GIS och rumslig analys III, 7,5 hp ****
Notera: Genom att du är antagen till programmet får du inte automatiskt tillträde till dessa kurser. Du måste även
uppfylla de förkunskapskrav och beakta de begränsningar som gäller enligt kursplanen för respektive kurs, se
https://sisu.it.su.se/search/archive. För vissa kurser med många sökande kan det vara aktuellt med urval
(platsbegränsning) sök därför fler alternativa kurser. Det finns ingen garanti att alla listade kurser kommer att ges under
läsåret. Information om när kurserna ges finns på vår hemsida www.natgeo.su.se/utbildning och Kulturgeografiska
institutionens hemsida www.humangeo.su.se.
* Notera begränsningar för examen i kursplanerna.
** Kurserna planeras att ges vårterminen 2021 och information om kurserna är klart i samband med att ansökan öppnar
till vårterminen 2021 den 15 september 2020.
*** motsvarar KG2203 Geografisk informationsbehandling I 7,5 hp, vilket innebär att de inte kan ingår i samma
examen
**** motsvarar KG2204 Geografisk informationsbehandling II 7,5 hp vilket innebär att de inte kan ingår i samma
examen.

