Kandidatprogram i Geografi - Ansökan senast 15 april
GE0400 Geografi: baskurs

2016/2017

utfall

INSTITUTIONEN FÖR GEOVETENSKAPER

HT

Introduktion 7,5 hp (halvfart)
GIS 1, 7,5 hp (halvfart)
Processer i naturen 7,5 hp

ÅR 1

Människans aktiviteter och nyttjande av jordens resurser 7,5 hp

GE2120 Geografi fortsättningskurs

VT

De stora systemen i naturen; regionala förutsättningar och risker 7,5 hp
Nord-sydrelationer och globala perspektiv 7,5 hp
Geografiska dilemman - hållbar utveckling 7,5 hp

Geovetenskap/ Geovetenskap/ Kulturgeografi/ Valfria kurser
klimatologi
klimatologi
Samhällsplanering

VT

ÅR 2

HT

Regionen som studieområde 7,5 hp

Geovetenskap/ Kulturgeografi/ Kulturgeografi/ Valfria kurser/
Samhällsklimatologi
SamhällsUtlandstermin
planering
planering

ÅR 3

HT

GE3000 Geografi: fördjupningskurs 1
Geografiska metoder 10 hp
Fältkurs 10 hp
GIS 10 hp

VT

GE4200 Geografi: fördjupningskurs 2
Vetenskapsteori 7,5 hp
Människa och miljö 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper
031-786 00 00 (växel) www.gvc.gu.se

Vad händer med jorden?

GEOGRAFEN VET!

Geografi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet
Geografi är ämnet som behandlar hur
människan använder jordens resurser och
vad konsekvenserna av det blir. En ökad
medvetenhet om resurshushållning och miljöfrågor, både i lokal och global skala, gör
att behovet av geografiska kunskaper ökar.
Vill du få insikt i de globala ekosystemen,
förstå sambandet mellan den geografiska
miljön och människans utformning av
samhället? Har du också intresse av att
skapa medvetenhet om globala problem
och av att få en översikt över naturförhållanden, befolkning, samhällsorganisation
och resurser, både i ett globalt och regionalt
perspektiv?

Geografiutbildningen är speciell på så sätt
att den ger dig både ett naturvetenskapligt
och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
Avsikten är att kunna analysera, förklara
och förstå variationen av såväl naturliga
miljöer som de av människan förändrade,
för ökad insikt i många av dagens samhällsproblem.
Kartografi, fjärranalys och geografiska
informationssystem (GIS) är viktiga verktyg för dig som geograf. Programmet ges i
samverkan mellan Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi och Institutionen för geovetenskaper som också
administrerar programmet.

Arbetsmarknad

Som geograf möter du en arbetsmarknad
som omfattar hela världen.
Arbetsuppgifterna kan röra naturresurshantering, hållbar utveckling och riskanalys.
Du kan även arbeta med planering och utredning inom näringsliv och offentlig verksamhet samt internationella organisationer.
Massmedier har behov av personer med
goda geografiska kunskaper. Goda teoretiska kunskaper, helhetssyn och färdigheter
i GIS och digitala kartor är viktiga för din
anställningsbarhet som geograf.

Då är geografiprogrammet något för dig!

Stadsmiljö Chinatown, San Francisco

Om programmet

Under basårets första hälft introduceras
du i geografiämnet. Det innebär att du får
en grundläggande förståelse för jordens
olika naturmiljöer samt hur samhället och
landskapet förändras beroende på sociala,
ekonomiska, kulturella och politiska faktorer. Det innebär också att du lär dig använda viktiga geografiska verktyg, så som
att praktiskt arbeta med kartor i digital
form samt utföra karteringsarbete i fält.
Under basårets senare hälft behandlas naturkatastrofer, dess orsaker samt hur samhället
kan hantera naturrisker. Vidare studeras
regionala skillnader i världen, t ex internationell arbetsfördelning, handelsrelationer
och resursfördelning. Konsekvenser av mänsklig verksamhet studeras liksom olika strategier för hållbar utveckling. Basåret avslutas
med att knyta samman innehållet i ett regionalgeografiskt arbete som genomförs i
grupp.
Under andra året läser du 60 hp valfria alternativt rekommenderade kurser. De rekommenderade kurserna ger dig specialkompetens inom klimatologi och samhällsplanering. Exempel på valfria kurser; språk,
hållbar utveckling, GIS, ekonomi, internationella relationer och globalisering.
Det tredje året innebär både en teoretisk
och praktisk fördjupning i geografi. Geografisk metodik och vetenskapsteori samt
ämnesteori varvas med digital kartanalys
(GIS), fältstudier och exkursioner.
Programmet avslutas med ett självständigt
examensarbete.

Fortsatta studier

Fältkursbild, Studenter på studiebesök på skola i
Fort Portal, Uganda

Utbildningen leder till en kandidatexamen i
geografi. Efter avslutat kandidatutbildning
kan du läsa vidare till en masterexamen på
Göteborgs universitet eller vid något annat
universitet i Sverige eller utomlands.

