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Välkommen till Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd och kursen 
Miljöskydd (MVET10, HT 2020) 
 
Detta brev skickas till dig som är antagen till Masterprogrammet "Miljö- och hälsoskydd" eller 
som student på enstaka kurs ”miljöskydd” (MVET10, HT2020).  
 
I stort sett all undervisning sker digitalt.  
 
Kursen börjar med introduktionsmöte och upprop måndagen den 31 augusti kl 10.15 – 11.00. 
Introduktionen sker digitalt. Information om hur du deltar i uppropet online skickas ut under 
vecka 35. 
 
Tentamen är uppdelad i två tentor. Dessa sker inte digitalt. Tenta 1 är fredagen den 2 oktober 
och tenta 2 fredagen den 30 oktober. Båda sker i Röda rummet.  
 
Fältövningarna i miljöbrottsdelen sker om möjligt på plats hos SYSAV i Malmö den 8 oktober. 
Studiebesök försöker vi genomföra på plats. Redovisningen kan ske i Ekologihuset, sal 
”Tanken”. Studiebesöket på Källby reningsverk den 13 oktober är fortfarande ett frågetecken, 
vi väntar på besked. Studiebesök på industrierna är planerade till onsdagen den 16 september 
och studiebesök på ett lantbruk den 16 oktober. 
 
Kurstid 31 augusti  – 30 oktober 2020 
 
Bifogat finns ett preliminärt schema för kursen. Notera att bifogat schema är preliminärt och 
moment kan komma att ändras innan kursen börjar. Länk till schemat finns även på 
Miljövetenskaps hemsida www.miljovetenskap.lu.se under kursen. Uppdateringar av schemat 
publiceras på hemsidan fram till kursstart och därefter i TimeEdit. 
 

Viktigt att veta: 
 
• Uppropet är obligatoriskt! Du förlorar din plats på kursen om du inte är närvarande 

vid introduktionen. 
 

• Om du inte vill gå kursen, ska du meddela studierektor/studievägledare Yvonne 
Persson yvonne.persson@cec.lu.se, tel: 046 - 222 37 82 samt avanmäla dig på 
www.antagning.se så snart som möjligt (så att ingen annan går miste om möjligheten 
att genomföra kursen). 

 
• Om du är antagen med villkor måste du senast vid kursstart visa att du är fullt behörig. 

Är du osäker på din behörighet, kontakta Yvonne Persson yvonne.persson@cec.lu.se, 
tel: 046- 222 37 82 

 
Kursansvarig för kursen är Högni Hansson, hogni.hansson@cec.lu.se, 0721-55 56 48. 
Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig. 
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KURSINFORMATION 
 
Litteratur 
Lista över litteratur som kommer att användas under kursen finner du i schemat. 
 
Kursplattform 
Canvas 
Inloggning Canvas https://canvas.education.lu.se/. Du loggar in med ditt student-ID 
(användarnamn, password) 
 
Information om Naturvetarkåren LUNA finns på: www.lundsnaturvetarkar.se och 
http://www.lundsnaturvetarkar.se/novisch/. Där hittar du också lite nyttigheter för dig som är ny 
i Lunds studentliv. 
 
Övrig information om utbildningen, miljövetarnas studieråd (MYS) m.m. finns på 
Miljövetenskaps hemsida www.miljovetenskap.lu.se  
 
 
 
Välkommen till kursen! 
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