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Miljövetenskaplig utbildning
Centrum för miljö- och klimatforskning

Välkommen till kursen Livsmedelssäkerhet (MVEN21) HT 20
Upprop och introduktion till kursen är måndagen den 2 november kl 13.00, online via zoom
Instruktion för inloggning i Zoom – canvas.education.lu.se
Zoom länk till uppropet: https://lu-se.zoom.us/j/69690736911
Kurstid: 2 november 2020 – 17 januari 2021
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 under kursen. Uppdateringar av schemat publiceras på hemsidan fram
till kursstart och därefter på kursplattformen Canvas.
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 Åsa Håkansson, asa.hakansson@food.lth.se, 046-222 83 26,
Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig.

Besöksadress

Telefon dir

Växel

Sölvegatan 37

046-222 3782

046-222 0000

E-post
Yvonne.Persson@cec.lu.se

Internet
http://www.miljovetenskap.lu.se

KURSINFORMATION
Efter uppropet kommer du att få praktisk information kring kursen (schema, lokaler,
examination, praktiska moment, redovisningar, gruppindelning, praktik, studiebesök etc).
Huvuddelen av undervisningen kommer ske digitalt, via zoom.
Kurslitteratur
Adams, M.R. & Moss, M.O. 2015. Food Microbiology. 4th ed. Royal Society of
Chemistry, Cambridge, UK. ISBN 9781849739603.
Isenstam, T. 2012. Offentlig kontroll enligt livsmedelslagen. 2 uppl. Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-08378-0.
OBS kan inte ersättas med första upplagan.
Nylander , A., Jonsson, L., Marklinder, I., &Nydahl, M. 2014. Livsmedelsvetenskap. 2
uppl. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-09567-7.
Tillhandahålls under kursen:
Sprenger, R. A. 2008. Säkra livsmedel – en handbok i livsmedelshygien. Anticimex,
www.anticimex.se. ISBN 978-1- 90-6404-33-8.
samt
Diverse dokument som t.ex lagtexter, styrande dokument och fakta från SLV, mm.
Kursinformation, föreläsningar och annat material kommer att finnas på kurswebben
Canvas och du loggar in med ditt student-konto.
Läs om hur universitetet hanterar undervisningen för att förhindra smittspridning av
coronaviruset/covid19
Användbara länkar:
•
•
•
•

Inloggning Canvas – canvas.education.lu.se
Studentguide Canvas – canvas.education.lu.se
Studentguide Zoom – canvas.education.lu.se
Miljövetenskap hemsida – cec.lu.se

Välkommen till kursen!
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