
1. Fastställande
Kursplanen är en preliminär, faställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2012-06-18 att

gälla från och med 2011-07-01. 

 

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100%

Ansvarig institution: Miljövetenskaplig utbildning

 

2. Allmänna uppgifter

 

3. Mål
Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper och färdigheter:

 

Kunskap och förståelse 

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna tillämpa och använda de kunskaper och färdigheter som studenten har skaffat sig under tidigare

studier.

• ha fått möjlighet att kritiskt värdera miljövetarens arbete inom det arbetsfält, där praktiken genomförs

 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs ska studenten:

• självständigt kunna bearbeta ett problem eller problemområde inom eller med nära

MVEP10, Miljövetenskap: Praktik, 15,0 högskolepoäng
Environmental Science: Applied Work, 15.0 credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
Miljövetenskap A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav



anknytning till det miljövetenskapliga området

• i samråd med andra kunna utforma och arbeta efter en tidsplan.

• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de argument som

ligger till grund för dessa

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs ska studenten:

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin

kunskapsutveckling.

 

4. Innehåll
Inom kursens ram planeras, genomförs och utvärderas 9 veckors praktikperiod på en arbetsplats med

arbetsuppgifter som anknyter till den studerandes utbildning. Handledare utses på arbetsplatsen. Praktikanten

för arbetsbok under praktikperioden.

 

5. Undervisning och examination
Studenten ska under praktikperioden genomföra ett självständigt, mindre projektarbete samt delta i det

dagliga arbetet på arbetsplatsen. Projektarbete ska redovisas muntligt och skiftligt för handledaren på

arbetsplatsen.  Handledaren intygar skriftligen att projektarbetet och praktikarbetet genomförts på ett fullgott

sätt.

 

Under praktiken ska studenten föra arbetsdagbok. Praktikantens arbetsbok sammanfattas i en skriftlig

redogörelse som inlämnas till kursledaren efter avslutad praktik.

Examinationen baseras på handledarens intyg och studentens skriftliga redogörelse.

 

 

6. Betyg
Betygsgraderna på kursen är godkänd och underkänd.

 

För godkänt betyg på hela kursen krävs att kursledaren godkänner såväl den studerandes skriftliga

redogörelse som intyget från handledaren.

 

7. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 75 högskolepoäng inom huvudområdet miljövetenskap.

 

8. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas fyra veckor innan kursstart.

 

9. Övrigt
Undervisningsspråk: Svenska.
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