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Välkommen till Miljövetenskap grundkurs MVEA01 - HT 2020 
 
Detta brev skickas till dig som är antagen till: 
 
naturvetenskapligt kandidatprogram i Miljövetenskap 
naturvetenskapligt kandidatprogram i Miljö- och hälsoskydd  
kursen MVEA01 Miljövetenskap, grundkurs 

 
Kursen startar måndagen den 31 augusti och kommer att ha ett upprop ”Ekologihuset”, Sölvegatan 37, 
kurssal ”Röda rummet” på bottenplan i Ekologihuset, se karta över kurslokaler. 
 
Upprop och kursintroduktion: Uppropet sker med kursens deltagare indelade i 3 grupper, du ska 
närvara i grupp 1, 08.30 – 10.00. 
 
Kursperiod: 31 augusti september – 30 oktober 2020.  
 
Kursansvarig: Katarina Hedlund 046-222 3798, e-mail: Katarina.Hedlund@biol.lu.se 
 
Viktigt att veta: 

• Uppropet är obligatoriskt! Du förlorar din plats på kursen om du inte är närvarande vid 
introduktionen. Om du får förhinder, kontakta kursansvarig Katarina Hedlund tel: 046-222 37 98 
eller mail: katarina.hedlund@biologi.lu.se 
 

• Om du inte vill gå kursen, meddela studierektor/studievägledare Yvonne Persson 
yvonne.persson@cec.lu.se, tel: 046 - 222 37 82 samt avanmäla dig på www.antagning.se så snart 
som möjligt (så att ingen annan går miste om möjligheten att genomföra kursen). 
 

• 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, tel: 046- 222 37 82. 

  
Bifogat finns ett preliminärt schema för kursen. Notera att schemat är preliminärt och moment kan komma 
att ändras innan kursen börjar. Länk till schemat finns även på Miljövetenskaps hemsida under kursen. 
Uppdateringar av schemat publiceras på hemsidan fram till kursstart och därefter i verktyget TimeEdit. 
Miljövetenskaps hemsida – cec.lu.se 
Timeedit – timeedit.net 
 
Innan du startar kursen- aktivera ditt studentkonto vid LU 
Ditt student-id och e-postadress får du när du aktiverar ditt studentkonto. Information om hur du aktiverar 
ditt studentkonto hittar du under ”studera/ny som student” på Lunds universitets hemsida. Där hittar du 
också övrig information om att vara ny student, studentportalen m.m. under Aktivera ditt studentkonto 
innan kursstart så du kan nå Canvas och din kurshemsida.  
Information om aktivering av studentkonto – lu.se 
Ny som student – lu.se 
Kursplattformen Canvas – lu.se 
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När du går kursen: 
 
Närvaro: Under kursen är närvaro obligatorisk på basgruppsarbete, övningar, exkursioner och 
redovisningar (markerade med kursivt i schemat). För närvarande med risker för smittspridning av Covid-
19 så kommer en stor del av kursen att ske digitalt, men övningar på plats på universitetet. Dessa kommer 
att hållas i mindre grupper som gör det möjligt att hålla avstånd till varandra. Lunds universitet följer 
Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av 
coronaviruset. 
Se Lunds universitets riktlinjer – lu.se 
 
Lokaler: Undervisningen som inte sker online hålls i lokaler i Ekologihuset, Sölvegatan 37. Föreläsningar 
hålls online enligt de länkar som anges i Canvas. Vid undervisning i Ekologihuset, anges detta i schemat 
och är anpassat efter Folkhälsomyndighetens råd om att förhindra smittspridning. 
 
Undervisningsplattform: Vi använder oss av det digitala verktyget Canvas för intern kurskommunikation 
och undervisning. Du loggar in med ditt student-id och här ligger schema information om övningar och 
det som behövs till kursen. Du når Canvas både från dator via mobil eller platta. 
 
Datorer och program: Vi använder Microsoft Office där övningar och inlämningar ska ske i Word, för 
att underlätta hantering av rapporter mellan lärare och studenter. Alla registrerade studenter kan gratis 
ladda ner Office 365 till sin egen dator, och vi rekommenderar att detta görs innan kursstart. Information 
om detta finns på Lunds universitets hemsida under IT-tjänster. 
IT-tjänster, support och driftinformation – lu.se 
 
Vi har datorer att låna ut som du kan använda under övningar och under kursen, men inte till var och en. 
Därför får du gärna ta med egen dator vid övningar som sker. 
 
Litteratur: Vi använder oss av problembaserat lärande där du jobbar med fakta från bibliotekets 
databaser samt förslag från vår litteraturlista. Detta förmedlas via Canvas om du får tillgång till vid 
kursstart. Det finns en kursbok angiven men du kan även använda liknande grundböcker i Miljövetenskap 
då boken används för generell kunskapsinhämtning och är inte obligatorisk på något vis. Kursboken ger 
en bra översikt av miljöproblem på en global skala. Det finns ett fåtal kursböcker att låna i 
biologibiblioteket.  
 
Kursbok: Environment- The Science behind the Stories, 5e upplagan,, global edition Withgott, Laposata, 
Förlag-Pearsons, ISBN 9781292063317.  
 
Mer information om studier vid Lunds universitet 

 
Passerkort och lånekort (LU-kortet) 
Du som är student är skyldig att ha ett personligt passerkort. Kortet kommer bland annat att fungera som 
ID-kort inom universitetet och passerkort till alla lokaler du behöver tillgång till under utbildningen. 
Kortet fungerar även som lånekort på Lunds universitets alla bibliotek.  
Skaffa LU-kort – lu.se 
 

Övrigt 
Du kan läsa om studenträttigheter och skyldigheter, studenträttigheter och likabehandling av studenter, 
studieteknik, pedagogiskt stöd m.m. på Miljövetenskaps hemsida under studentinformation. 
Miljövetenskaps hemsid- cec.lu.se 
Studentinformation/ny som studen – cec.lu.se 
 

https://www.lu.se/studera/coronavirusetcovid-19-information-for-studenter
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På hemsidan kan du också läsa om utbildningens upplägg, kompetensprofiler, miljövetarnas studieråd 
(MYS) mm Information om detta kommer också att ges i början på kursen. Information till novischer 
finns på Naturvetarkårens (LUNAs) hemsida. Där hittar du råd och information om kåren, bostäder, 
inskrivning och terminsräkning mm. Samt om LUNAs aktiviteter för nya studenter. 
Naturvetarkårens (LUNAs) hemsida – lundsnaturvetarkar.se 
LUNAs aktiviteter för nya studenter – lundsnaturverarkar.se 
 
Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig Katarina Hedlund, eller på telefon 046-222 37 98, 
072-562 10 04. 
mailto:Katarina.hedlund@biol.lu.se 

 
Välkommen till kursen! 
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