Naturvetenskaplig masterexamen, huvudämne miljövetenskap
Allmänna förkunskapskrav: Kandidatexamen i miljövetenskap eller annat naturvetenskapligt ämne
eller motsvarande utländsk examen, 30 hp miljövetenskapliga kurser inklusive miljövetenskaplig
grundkurs samt miljörätt för miljövetare eller motsvarande samt särskilda förkunskapskrav för
inriktningen.
Om du inte har tagit ut din kandidatexamen men är klar med ditt examensarbete kan du bli antagen
till masterprogram.
Om du inte har gjort ett examensarbete kan du inte bli antagen till något masterprogram men du
kan (oftast) bli antagen till de i programmet ingående kurserna.
OBS! Mastern får endast innehålla 30 hp kurser på grundläggande nivå!
I samtliga inriktningar kan kursen praktik, 15 hp ingå. Kursen är på avancerad nivå!

Degree of Master of Science, Major Environmental Science
o
o
o
o
o

Omfattning: totalt 120 högskolepoäng
Minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå
Minst 90 högskolepoäng naturvetenskapliga kurser vara minst 30 inom miljövetenskap
Examensarbete 30 högskolepoäng (MVEM12 Examensarbete för masterexamen)
Någon kurs måste vara examinerad efter 2007-07-01

För att påbörja examensarbetet krävs:





Avlagd kandidatexamen i miljövetenskap eller något annat naturvetenskapligt ämne
innehållande 90 hp naturvetenskapliga kurser inkl. en grundkurs i miljövetenskap, 15 hp
samt en kurs i miljörätt, 15 hp.
30 hp miljövetenskapliga kurser på avancerad nivå
MVEN03 Miljövetenskap: Analys och metodik 15 hp
MVEN24 Miljövetenskap: Tillämpad miljövetenskap, 15 hp

Om man vill ersätta någon av kurserna med en motsvarande kurs som lästs vid annan institution så
ska det godkännas av studievägledaren.

Naturvetenskaplig magisterexamen (1år) huvudområde
miljövetenskap





Naturvetenskaplig kandidatexamen i miljövetenskap eller motsvarande
Examensarbete inom huvudområdet miljövetenskap (15-30 hp)
MVEN03 Miljövetenskap: Analys och metodik 15 hp
Valfri kurs (15-30 hp) på avancerad nivå inom huvudområdet miljövetenskap

Naturvetenskaplig masterexamen, huvudämne miljö- och hälsoskydd
Degree of Master of Science, Major Environmental Health
o
o
o
o

Omfattning: totalt 120 högskolepoäng
Minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå
Minst 90 högskolepoäng naturvetenskapliga kurser vara minst 30 inom miljövetenskap
Examensarbete 30 högskolepoäng (MVEM13 Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för
masterexamen)
o Någon kurs måste vara examinerad efter 2007-07-01

För att påbörja examensarbetet krävs:






Avlagd kandidatexamen i miljövetenskap eller något annat naturvetenskapligt ämne
innehållande 90 hp naturvetenskapliga kurser inkl. en grundkurs i miljövetenskap, 15 hp
samt en kurs i miljörätt, 15 hp.
MVET10 Miljöskydd, 15 hp
MVEN11 Miljö- och hälsoskyddsarbete – metodik och praktik, 15 hp
MVEN03 Miljövetenskap: Analys och metodik 15 hp
MVEN24 Miljövetenskap: Tillämpad miljövetenskap, 15 hp

Om man vill ersätta någon av kurserna med en motsvarande kurs som lästs vid annan institution så
ska det godkännas av studievägledaren.

Naturvetenskaplig magisterexamen (1år) huvudområde miljö- och
hälsoskydd





Naturvetenskaplig kandidatexamen i miljövetenskap eller motsvarande
Examensarbete inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd (15-30 hp)
MVEN11 Miljö- och hälsoskydd-: Metodik och praktik 15 hp
Minst en av följande kurser: MVET10 Miljöskydd 15hp, MVEN21 Miljö- och hälsoskydd:
Livsmedelssäkerhet, och MVEN06 Miljöövervakning

