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PM för MVEP01 Miljövetenskap, praktik, 15 hp, grundläggande nivå 

 

Den grundläggande praktiken syftar till att ge dig tillfälle att tillämpa de teoretiska 

kunskaper du tillgodogjort dig under utbildningen samt att ge dig inblick i hur 

miljöarbete utförs på företag eller myndigheter. 

Praktiken kan göras på företag, myndigheter eller organisationer. 

Praktiken omfattar 15 hp (10 p) dvs 45 arbetsdagar och kan göras på heltid eller deltid men 

även under sommaren. Det är tillåtet att göra examensarbete och praktik på samma 

arbetsplats men praktiken får inte används för att förlänga examensarbetstiden. Denna kurs 

får inte tillgodoräknas inom examen tillsammans med praktikkurs som gjorts inom annat 

naturvetenskapligt ämne. 

 

Innan praktiken börjar 

 

 Kontrollera med studievägledaren att du är behörig att göra praktik 

 Leta reda på en praktikplats. Börja leta i god tid eftersom företag och myndigheter 

ofta har svårt att ta in någon med kort varsel. 

 Skriv en kortfattad planering av praktikarbetet. Planeringen sker i samråd mellan 

student och handledare och ska skrivas under av båda. 

 Lämna planeringen till kursansvarig som ser till att du blir registrerad på kursen. 

 

Under praktiken 

 

 

 Under praktiken förs dagbok eller arbetsbok. Denna sammanfattas i en rapport på 

2-3 sidor och ska innehålla en beskrivning av arbetsplatsen och dess verksamhet, 

en redogörelse för det egna arbetet samt en utvärdering av praktikperioden.  Till 

redogörelsen kan fogas preliminärresultat, bilder o. dyl. 

 Du har samma arbetstider som de övriga på arbetsplatsen 

 

 

Efter praktiken 

 

 Skicka in rapporten samt intyg från handledare till kursansvarig 

 Skicka in ev. räkningar på resor och logi. Originalkvitton måste bifogas för att 

ersättning ska betalas ut. Maxersättning för praktik gjord i Sverige är 1700:- 

utomlands 3000:- 

 Praktiken godkänns av kursansvarig. Endast betyget G ges. 

 

 

Kursansvarig 

 

Yvonne Persson 

Institutionen för miljövetenskaplig utbildning 

046-222 3782 

yvonne.persson@mv.lu.se 
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