
 
För att bli antagen till kurserna  

behöver du även vara antagen till 

Kurspaket master geografi 30 hp. 

Anmälningsblankett, Vt 2018, 
till kurser på avancerad nivå för studenter antagna till kurspaket 

i geografi inom Kombinationsprogrammet för lärarexamen och 

masterexamen. Obs! Sista anmälningsdag 16 oktober 2017! 

Anmälan lämnas eller skickas till:  
Stockholms universitet 

Institutionen för naturgeografi 

Karin Reuterswärd (Rum T334) 

106 91 Stockholm 

 

 
 

 

 

 

 

Person- och adressuppgifter: 
Efternamn 

 

Förnamn Personnummer 

Adress: 

 

 

 

Telefonnummer E-postadress 

Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen ingång geografi 
Du ska termin 9, 10 och 11 läsa 60 hp kurser på avancerad nivå, varav 15-45 hp vid Institutionen för naturgeografi 

och kvartärgeologi och 15-45 hp vid Kulturgeografiska institutionen. Du kan anmäla dig till 30 hp per termin. 

Ange 1 för den/de kurs(er) du vill gå i första hand och 2 för den/de kurs(er) du kan tänka dig som reservalternativ. 

Anmälan avser följande kurser: 

 Kurser vid Institutionen för naturgeografi: Period 

 GE7051 Permafrost – påverkan på ekosystem och hydrologi 7,5 hp A 

 GE7052 Glaciologi 7,5 hp B 

 GE7058 Kvartär sedimentologi 7,5 hp C 

 GE7053 Paleoglaciologi 7,5 hp D 

 GE7077 Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp D 

 GE8022 Naturgeografi, fördjupningskurs 7,5 hp  

Kontakta Steffen Holzkämper, steffen.holzkaemper@natgeo.su.se senast den 16/10-2017 

för information. 

A, B, C, D 

 GE7006 Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser 15 hp A-B 

 GE7015 Miljövård och samhällsplanering 15 hp A-B 

 GE7076 Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp A-B 

 GE8028 Avancerad fjärranalys, 15 hp A-B 

 GE7007 Internationell miljövård 15 hp C-D 

 GE7060 Landskapsekologi - kartering och analys 15 hp C-D 

 GE8009 Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser 15 hp C-D 

 GE9020 Geografi, examensarbete 30 hp: Information och instruktioner A-D  

 

 Kurser vid Kulturgeografiska institutionen. Observera att anmälan till nedanstående 

kurser dessutom görs via www.antagning.se. Det räcker alltså inte med att fylla i denna 

blankett. 

Period 

 KG7204 Urbanisering och livsmiljö 15 hp A-B 

 KG7207 Landskapsforskning och historisk geografi 15 hp C-D 

 KG7227 Samhällsvetenskaplig GIS 15 hp A-B 

 KG9209 Geografi, examensarbete 30 hp (obs särskild metodkurs som förkunskapskrav) A-D 

 

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 Kulturgeografiska 

institutionens hemsida www.humangeo.su.se
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