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Centrum för miljö- och 
klimatvetenskap (CEC) 
 

VÄLKOMSTBREV 

Datum 2001-08-04 

Välkommen till Masterprogrammet i 
miljö- och hälsoskydd och kursen 
Miljöskydd (MVET10) höstterminen 
2021 

 
Detta brev skickas till dig som är antagen till Masterprogrammet 
i "Miljö- och hälsoskydd" eller som student på enstaka kurs 
”miljöskydd” (MVET10), höstterminen 2021. 
 
Introduktionsmöte med upprop är online den 30 januari 2021 kl 
10.15 (prick) i verktyget ”Zoom”. Universitetet håller gradvis på 
att återgå till undervisning på campus. Föreläsningar och 
presentationer kommer därför att hållas både online och på 
campus. Detta kan komma att ändras om smittläget för 
Corona/Covid-19 förvärras. Du behöver säkerställa att du har 
löpande tillgång till dator med mikrofon och kamera under 
kursens gång. Kontakta kursansvarig om du behöver lånedator. 
 
Inloggning i Zoom: https://lu-se.zoom.us/ 
Möteslänk: https://lu-
se.zoom.us/j/67462509836?pwd=Y0NWaVJoN2lrSHNBRnBEL243b
C9ZUT09  
(Mötes-ID: 674 6250 9836) 
Lösen 685809 
 
  

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 
 
 

https://lu-se.zoom.us/
https://lu-se.zoom.us/j/67462509836?pwd=Y0NWaVJoN2lrSHNBRnBEL243bC9ZUT09
https://lu-se.zoom.us/j/67462509836?pwd=Y0NWaVJoN2lrSHNBRnBEL243bC9ZUT09
https://lu-se.zoom.us/j/67462509836?pwd=Y0NWaVJoN2lrSHNBRnBEL243bC9ZUT09
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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 

Kurstid 
Kurstid 30 augusti – 29 oktober 2021. 
 
Bifogat finns ett preliminärt schema för kursen. Notera att 
bifogat schema är preliminärt och moment kan komma att ändras 
innan kursen börjar. Dessutom kommer ett eller två studiebesök, 
om sådana kan ordnas trots rådande pandemi, eventuellt att 
läggas till. Länk till schemat finns även på Miljövetenskaps 
hemsida under kursen. Uppdateringar av schemat publiceras på 
hemsidan fram till kursstart och därefter i schemaprogrammet 
Timeedit.  
Miljövetenskaps hemsida – miljövetenskap.lu.se 
Webbschema – timeedit.net 
 
Kursansvarig för kursen är Andrea Hjärne, 
andrea.hjarne@cec.lu.se, 0725 - 671218. 

Viktigt att veta 
• Uppropet är obligatoriskt! Logga in innan kl 10.15, så 

att du säkerställer att du kan delta. Du behöver ha 
kameran och mikrofon/högtalare på så att du syns, hörs 
och kan svara på tilltal. Du förlorar din plats på kursen 
om du inte är närvarande vid introduktionen. Om du inte 
kan delta på grund av tekniska problem, kontakta genast 
kursansvarig (alternativt studierektor/studievägledare 
nedan). 
 

• Om du inte vill gå kursen ska du meddela 
studierektor/studievägledare Yvonne Persson samt 
avanmäl dig på www.antagning.se så snart som möjligt 
(så att ingen annan går miste om möjligheten att 
genomföra 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://cloud.timeedit.net/lu/web/n1/ri1Y4X8QQ5wZ36Qv75072635yYY35ZQ7.html
mailto:andrea.hjarne@cec.lu.se
http://www.antagning.se/
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• Om du är antagen med villkor måste du senast vid 
kursstart visa att du är fullt behörig. Är du osäker på din 
behörighet, kontakta studierektor/studievägledare Yvonne 
Persson. 
 
yvonne.persson@cec.lu.se 
Telefon: 046 - 222 37 82 
 

Kursinformation 
Kursen består av föreläsningar, gruppövningar med redovisning, 
laborationer i kurslokaler och i fält och eventuellt studiebesök, 
om det går att ordna denna höst.  
 
Vissa moment som bland annat muntlig redovisning och 
studiebesök är obligatoriska. Moment/uppgifter som är 
obligatoriska är markerade med OBLIGATORISKT under 
"Föreläsningar" i respektive modul. Utöver dessa är minst 80 % 
av samtliga moment obligatoriska.  
 
Examination sker genom två tentamina och de olika 
redovisningarna, som också är viktiga som kunskapskontroll.  

Litteratur 
Lista över litteratur som kommer att användas under kursen 
finner du i schemat.  

Kurswebb 
Kursen använder kursplattformen ”Canvas”. 
Du loggar in med ditt student-ID. 
canvas.education.lu.se 
Att använda Canvas, studentguide – canvas.education.lu.se 

 
  

mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
https://canvas.education.lu.se/courses/6704
https://canvas.education.lu.se/courses/4434
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När du ska ansluta till en digital föreläsning bör du följa dessa 
två steg: 

1. Gå till https://lu-se.zoom.us och logga in med din LU-
identitet 

2. Klicka på föreläsningens Zoom-länk som finns under 
respektive modul i Canvas under flikarna "föreläsningar" 
och "zoom" 

Övrigt 
Information om Naturvetarkåren LUNA finns på 
lundsnaturvetarkår.se. Där hittar du också lite nyttigheter för dig 
som är ny i Lunds studentliv. 
lundsnaturvetarkar.se  
lundsnaturvetarkar.se/novisch 
 
Information om utbildningen, miljövetarnas studieråd (MYS) 
medmera finns på Miljövetenskaps hemsida.  
 
På Miljövetenskaps hemsida under ”Studentinformation” kan du 
även läsa om dina rättigheter och skyldigheter som student, om 
pedagogiskt stöd om du har något funktionshinder eller läs- och 
skrivsvårigheter, om studieverkstaden som erbjuder hjälp och 
råd för studier och presentationsteknik medmera. 
Kontakta alltid studierektor/studievägledare Yvonne Persson vid 
behov av pedagogiskt stöd. 
Miljövetenskaps hemsida/studentinformation - 
miljovetenskap.lu.se 
 

 
Välkommen till kursen! 
 

 

https://lu-se.zoom.us/
http://www.lundsnaturvetarkar.se/novisch/
https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/studentinformation
https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/studentinformation
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