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Centrum för miljö- och 
klimatvetenskap (CEC) 
 

VÄLKOMSTBREV 

Datum 2021-12-27 

Välkommen till kursen MVES13 Ett 
cirkulärt och biobaserat samhälle 
vårterminen 2022 
 

Vi vill hälsa dig välkommen till kursen Ett cirkulärt och biobaserat 
samhälle. 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 
2022-01-17 – 2022-03-22 

Kursansvarig 
Helena Hanson 
helena.hanson@cec.lu.se  

Upprop  
Kursen inleds med ett upprop och introduktion måndagen den 17 
januari 2022, 13.15 - 14.00. OBS uppropet kommer att ske på zoom: 
https://lu-se.zoom.us/j/69094855487 
 
VT22 är planerad för att kursen skall ges live. MEN på grund av de 
nya COVID restriktionerna som kom precis innan jul väljer lärarlaget 
att redan nu lägga 1a veckan online. Därefter utvärderar vi läget. Se 
därför till att organisera er digitalt, för bra online samarbeten inför 
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mailto:helena.hanson@cec.lu.se
https://lu-se.zoom.us/j/69094855487


 
 
 2 
kommande grupparbeten. Uppropet följs av en övning med start 14.15 
på samma zoomlänk. 
 

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, Johanna Alkan Olsson (Centrum för miljö och 
klimatforskning) samt förläsare från olika delar av Lunds universitet, 
se schemat.  

Lokaler 
Kurssalar i Ekologihuset samt Biologihuset 

Schema 
Ett preliminärt schema (OBS!) bifogas. Kursens schema finns även på 
Miljövetenskaps hemsida under kurser. Uppdateringar av schemat 
publiceras på hemsidan fram till och med kursstart. Därefter visas 
eventuella schemaändringar endast i schemaverktyget TimeEdit samt 
på kurshemsidan på Canvas. 
Miljövetenskaps hemsida- miljovetenskap.lu.se 
TimeEdit – timeedit.net 
  
Litteratur 
 

http://www.antagning.se/
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning
https://timeedit.net/
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Litteraturlistan finns tillgänglig via Miljövetenskaps hemsida under 
kursen samt bifogas detta brev. 

Läsanvisning 
Kommer att finnas på kurshemsidan (Canvas)  

Examination 
Kursen examineras kontinuerligt enligt kursplanen.  

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 
Vi använder kurswebben ”Canvas” Du loggar in i systemet 
med ditt student-ID. 

Canvas - canvas.education.lu.se 
Att använda Canvas, studentguide – 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 med mera.  
Kontakta alltid studierektor/studievägledare Yvonne Persson vid 
behov av pedagogiskt stöd. 

Länkar 
Lunds universitets hemsida – lu.se/studera 
Information med anledning av coronaviruset/covid-19 – lu.se 
Att använda Canvas, studentguide – canvas.education.lu.se 

Studentguide Zoom – canvas.education.lu.se 
 

 
Välkommen till kursen! 
 

https://canvas.education.lu.se/courses/6094
https://canvas.education.lu.se/courses/4434
https://www.lu.se/studera
https://www.lu.se/om-universitetet/med-anledning-av-coronavirusetcovid-19
https://canvas.education.lu.se/courses/4434
https://canvas.education.lu.se/courses/4434
https://canvas.education.lu.se/courses/4434
https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
https://canvas.education.lu.se/courses/4434/pages/zoom
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