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Information om undervisning hösten 2020 på Geovetarcentrum fram till 31 oktober 

Undervisningen på GEO kommer att vara lite annorlunda under hösten till följd av Corona-
pandemin. Vi följer riktlinjer från folkhälsomyndighet (FHM), rektor och dekan för att minska 
smittspridning i samhället och för att skydda studenter och medarbetare som befinner sig 
riskgrupper. Den största förändringen är att vi inte kommer att ha föreläsningar på plats i 
geovetarcentrum, och istället använder vi olika digitala lösningar. Däremot kommer lärarna att 
arbeta mycket hårt för att vi ska kunna erbjuda dig som student ”fysisk” undervisning i form av 
övningar, laborationer och fältarbete i möjligaste mån och under säkra förhållanden. Men även 
här kommer vi att erbjuda alternativ undervisning som kan utföras hemifrån. Vi vill inte att du 
ska känna dig tvingade att närvara vid campus-undervisning, särskilt om du själv tillhör en 
riskgrupp eller om du lever med eller tar hand om dem som är i en riskgrupp. Vårt mål är att 
alla studenter ska kunna delta i utbildningen och samtidigt följer FHM:s viktiga råd ”Känner 
du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa 
andra människor. Gå inte till arbete, skola eller förskola. Det gäller även om du bara 
känner dig lite sjuk”.   

För dig som är ny på universitetet eller flyttar till Göteborg utgör denna situation en extra stor 
utmaning. Vi kommer att göra vårt bästa för att du ska känna dig välkommen att du ska få en 
bra start på din studietid. Tveka inte att höra av dig till dina lärare eller till Emily 
(studievägledare) och Johan (utbildningsansvarig) om du har frågor. 
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