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Centrum för miljö- och 
klimatvetenskap (CEC) 
 

VÄLKOMSTBREV 

Datum 2021-08-04 

Välkommen till kursen MNXD11 Hållbar 
utveckling för jorden, livet och miljön 
HT2021 
Vi vill hälsa dig välkommen till kursen Hållbar utveckling för 
jorden, livet och miljön. Vi hoppas att det ska bli en givande och 
intressant kurs för dig. I brevet hittar du viktig information om 
kursen.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Lärarlaget genom Helena 

Kurstid 
30 augusti – 29 oktober 2021 
 
Kursansvarig 
Helena Hanson 
helena.hanson@cec.lu.se 
 
Introduktion 
Måndagen den 30 augusti 2021, kl. 9.15-10.00, online i 
verktyget Zoom.  
Möteslänk https://lu-se.zoom.us/j/66544812921 
 
Förbered genom att lära känna verktyget och dess 
funktionaliteter och utrusta din dator med mikrofon och kamera, 
då detta krävs. 
Studentguide Zoom – canvas.education.lu.se 

Postadress: Sölvegatan 37, 223 62 Lund, Besöksadress Sölvegatan 37, Telefon: 046-222 37 82 
E-post yvonne.persson@cec.lu.se  Webbadress: www.miljovetenskap.lu.se 
 
 

mailto:helena.hanson@cec.lu.se
https://lu-se.zoom.us/j/66544812921
https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
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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 samt 
avanmäla dig på http://www.antagning.se så snart som 
möjligt (så att ingen annan går miste om platsen). 

 
• 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 
Telefon: 046 - 222 37 82 

Lärare 
Helena Hanson, (Centrum för miljö och klimatvetenskap) samt 
förläsare från olika delar av Lunds universitet (se schema).  

Lokaler 
Online i vertyget ”Zoom”.  

Schema 
Preliminärt schema finns tillgängligt via Miljövetenskaps 
hemsida under kurser samt bifogas detta brev. 
Miljövetenskaps hemsida - Miljövetenskap.lu.se 

Litteratur 
Litteraturlistan finns tillgänglig via Miljövetenskaps hemsida 
under kurser samt bifogas detta brev. 

Examination 
Kursen examineras kontinuerligt enligt kursplanen.  

http://www.antagning.se/
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning?q=grund-och-avancerad-utbildning
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Närvaro 
Vissa moment är obligatoriska. Dessa är markerade i schemat. 
Om du ej kan delta får du göra en mer omfattande uppgift för att 
momentet ska godkännas. 

Kurshemsida 
Finns i verktyget ”Canvas”. Tillgång till kurshemsidan ges då du 
registrerats på kursen. Du loggar in med ditt student-ID. 
Studentguide Canvas – canvas.education.lu.se 

Övrigt 
På Lunds universitets hemsida under ”studera” kan du läsa om 
dina rättigheter och skyldigheter som student, om 
studieverkstaden som erbjuder hjälp och råd för studie och 
presentationsteknik, om pedagogiskt stöd om du har något 
funktionshinder eller läs- och skrivsvårigheter m.m.  
Kontakta alltid studierektor/studievägledare Yvonne Persson vid 
behov av pedagogiskt stöd. 

Länkar 
• Miljövetenskaps hemsida - Miljövetenskap.lu.se 
• Lunds universitets hemsida – lu.se/studera 
• Studentguide Zoom 
• Studentguide Canvas – canvas.education.lu.se 
 
 
Välkommen till kursen! 
 
 

https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning?q=grund-och-avancerad-utbildning
https://www.lu.se/studera
https://canvas.education.lu.se/courses/1182/pages/studentguide-zoom
https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
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