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Utbildningsutvärderingarna inom Treklöver har nu kommit till omgång 2 där Mittuniversitetet
koordinerar kluster 4 (kulturgeografi, geografi och turismvetenskap), vilket betyder att
Mittuniversitetet organiserar utvärderingen och tar de gemensamma kostnaderna, samt kostnaderna
för externa ledamöter i bedömargruppen.
Rektor vid det koordinerande lärosätet fattar beslut om bedömargruppens sammansättning.
Tidigare har Maria Lexhagen, docent i turismvetenskap vid Mittuniversitetet utsetts till
utvärderingsansvarig(MIUN 2018/70, 2018-01-30), samt Mekonnen Tesfahuney, professor i
kulturgeografi vid Karlstads universitet och Martin Gren, docent i kulturgeografi vid
Linnéuniversitetet, utsetts till biträdande utvärderingsansvariga av sina respektive rektorer.
Studentkårerna vid respektive universitet har utsett följande studentrepresentanter:
x Vakant, Mittuniversitetet
x Maria Lindqvist, Karlstads universitet
x Vakant, Linnéuniversitetet
I bedömargruppen ska förutom ovan nämnda ingå två vetenskapligt kompetenta externa
sakkunniga och en arbetslivsrepresentant.
Som externa sakkunniga ledamöter föreslås:
x Erika Andersson Cederholm, lektor i sociologi vid Lunds universitet, campus Helsingborg,
och
x Mats Lundmark, professor i kulturgeografi, Örebro universitet.
Som arbetslivsrepresentant föreslås:
x Erika Rosander, projektledare extern samverkan besöksnäring, Tillväxtverket
I bifogade dokument redovisas resumé (cv) för de föreslagna ledamöterna samt sammansättningen
av examina och utbildningar i kluster 4.
Förslaget har föredragits i Treklöverns ledningsgrupp och där fått bifall.
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Rektor beslutar
att

utse Erika Andersson Cederholm, lektor i sociologi vid Lunds universitet och
Mats Lundmark, professor i kulturgeografi, Örebro universitet, som externa
sakkunniga ledamöter i bedömargruppen för kluster 4.

att

utse Erika Rosander från Tillväxtverket som arbetslivsrepresentant i
bedömargruppen för kluster 4.

att

till ordförande för bedömargruppen utse Erika Andersson Cederholm.

att

ersättning till externa, arbetslivsrepresentant och Mittuniversitetets
studentrepresentant utgår enligt grupp två (7-12 huvudområden), i enlighet med
beslut MIUN 2017/1686 från 2017-09-19, när uppdraget är slutfört.

att

fastslå sammansättning av examina och utbildningar i kluster 4.

Anders Fällström
Rektor
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MIUN 2018/70
2018‐06‐26

Kluster 4
Utbildningar som avslutas inom huvudområde
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap
alternativt kulturgeografi
Magisterexamen med huvudområdet turismvetenskap
alternativt kulturgeografi
Masterexamen med huvudområdet turism alternativt
turismvetenskap alternativt kulturgeografi
Kulturgeografi
Turismvetenskap
Turismvetenskap
Turismvetenskap
Kulturgeografi

H.ex Kand Mag MSc Programmets namn, där sådant finns.
x
x

x
x
x
x

Kulturgeografi

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

Lärosäte

Turism och destinationsutveckling

MIUN

Magister i turismvetenskap

MIUN

Master i turism
Generella examensnivåer
Generella examensnivåer
Generella examensnivåer
Turismprogrammet, 180 hp
Generella examensnivåer
Samhällsplanerarprogrammet ‐ huvudområde
kulturgeografi

MIUN
MIUN
MIUN
KaU
KaU
KaU
KaU

Kulturgeografi

x

x

Master i samhällsvetenskap ‐ huvudområde kulturgeografi

KaU

Kulturgeografi
Geografi
Kulturgeografi
Kulturgeografi
Kulturgeografi
Turismvetenskap
Turismvetenskap
Turismvetenskap
Turismvetenskap

x
x
x

x

x

x

Regionalt samhällsbyggande ‐ huvudområde kulturgeografi
Generella examensnivåer
Generella examensnivåer
KGKUS Kulturarv i samtid och framtid 180 (hp)
EGTUR Turismprogrammet 180 (hp)
Generella examensnivåer
EGTUR Turismprogrammet 180 (hp)
EATH1 Turism och hållbarhet, magisterprogram
EATH2 Turism och hållbarhet, masterprogram

KaU
Lnu
Lnu
Lnu
Lnu
Lnu
Lnu
Lnu
Lnu

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

