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PM för MVEP10 Miljövetenskap, praktik, 15 hp, avancerad nivå 
 

 

Den avancerade praktiken innebär att du genomför ett självständigt 

mindre projektarbete på en arbetsplats med verksamhet som anknyter 

till din utbildning. Arbetet ska planeras, genomföras och redovisas, 

skriftligt och muntligt, på arbetsplatsen. 

 

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. Du har samma arbetstider som de övriga på 

arbetsplatsen 

 

 

Innan praktiken börjar 

 

 Kontrollera att du är behörig att göra praktik. Behörighetskraven är 

75 hp inom huvudområdet miljövetenskap 

 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, tillsammans med den handledare du får på praktikplatsen, en 

projektplan för den uppgift du ska göra på praktiken. 

 Lämna planeringen till kursansvarig som ser till att du blir 

registrerad på kursen. 

 

Under praktiken 

 

 

 Projektarbetet genomförs i samråd med handledaren och en rapport 

skrivs. Rapporten ska godkännas av handledaren. 

 Projektarbetet skall också redovisas muntligt på praktikplatsen. 

 Under praktiken förs också 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.   
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Efter praktiken 

 

 Lämna in den sammanfattade dagboken till kursansvarig 

 Lämna in den skriftliga redovisningen av projektet samt intyg från 

handledaren om att du har redovisat projektet muntligt på 

praktikplatsen. 

 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 

Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund 

046-222 3782 

yvonne.persson@mv.lu.se 


