
  
 

  

Valbara kurser inom NGEVK Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp, 

läsåret 2018-2019 
 

Fastställd av Chefstudierektor 2018-01-29, efter hörande av Utbildningsberedningen och 

Institutionen för geologiska vetenskaper. 

År 2 och år 3 ingår 75 hp valbara kurser enligt denna lista. Även kurser lästa vid annat universitet kan 

räknas som valbara, kontakta i sådant fall programansvarig eller huvudområdesansvarig för 

godkännande. 

Valbara kurser som ges av Institutionen för naturgeografi:  

GE2012 Miljövård och miljöarbete, 15 hp 

GE4010 Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp 

GE4011 Klimat och samhälle, 15 hp 

GE4028 Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp 

GE5003 Glaciärer och högalpin miljö, ”Tarfala”, 7,5 hp (sommarkurs St 19) 

GE5006 Praktik i kvartärgeologi, 7,5 hp 

GE5008 Praktik i naturgeografi, 7,5 hp 

GE5018 Naturgeografi och kvartärgeologi – Ämnesfördjupning och vetenskaplig 

presentationsteknik, 15 hp 

 

Valbara kurser som ges av Institutionen för geologiska vetenskaper: 

GG4051 Forskningspraktik i geologiska vetenskaper, 7,5 hp 

GG4052 Forskningspraktik i geologiska vetenskaper, 15 hp 

GG5121 Miljögeokemi, 15 hp 

GG5122 Petrogenes och tektonik, 15 hp 

GG5113 Paleoceanografi och paleoklimatologi, I 15 hp 

 

Valbara kurser som ges inom Kandiatprogram i geovetenskap (NGDIK) på distans:  

Observera att kursernas innehåll kan överlappa med ovan listade campuskurser. 

Kontrollera detta genom att läsa begränsningar i kursplanerna. 

GG4140 Mineralogi, 7,5 hp 

GG4142 Magmatisk petrologi, 7,5 hp 

GG4143 Metamorf petrologi, 7,5 hp 

GG4144 Sedimentpetrologi, 7,5 hp 

GG4147 Tektonik, 7,5 hp 

GG4150 Petrogenes, 7,5 hp 

GG5014 Sveriges geologi, 7,5 hp  

GG5106 Strukturgeologi, 7,5 hp 

GG5123 Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling, 7,5 hp 

GG5124 Paleoklimatologi och oceansystemet, 7,5hp 

GG5126 Marin petrofysik, 7,5 hp 

GG5125 Marin geofysik, 7,5 hp 

GG5119 Malmbildningsprocesser, 7,5 hp 

GE4019 Geografiska informationssystem, 7,5 hp 

GE4020 Geomorfologiska processer, 7,5 hp 

GE4021 Klimatvariationer, 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 

http://sisu.it.su.se/search. För vissa kurser med många sökande kan det vara aktuellt med urval (platsbegränsning). 

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 och Institutionen för geologiska vetenskapers hemsida www.geo.su.se. 

http://sisu.it.su.se/search
http://www.natgeo.su.se/
http://www.geo.su.se/

