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Välkommen till kursen  
Riskanalys inom natur, miljö och hälsa (MVEC12, 2019) 
 
Kursen börjar med introduktionsmöte och upprop måndagen den 2 september kl 10.15 – 11.00 i 
kurssal ”Liganden (D202)” i Biologihuset , se karta över kurslokaler. Annan sal för tenta och 
gruppövningar kan förekomma. 
 
Kurstid: 2 september  – 3 november 2019. 
 
Bifogat finns ett preliminärt schema för kursen. Notera att bifogat schema är preliminärt och 
moment kan komma att ändras innan kursen börjar. Länk till schemat finns även på 
Miljövetenskaps hemsida www.miljovetenskap.lu.se under kursen. Uppdateringar av schemat 
publiceras på hemsidan fram till kursstart och därefter i Timeedit.  
 

Viktigt att veta: 
 
• Uppropet är obligatoriskt! Du förlorar din plats på kursen om du inte är närvarande vid 

introduktionen. 
 

• Om du inte vill gå kursen, ska du 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 

 
Kursansvarig för kursen är Maria Hansson, maria.hansson@cec.lu.se, 046-222 46 28, 0706-35 
32 44. Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig. 
 
KURSINFORMATION: 
 
Litteratur:  Öberg, T. 2009. Miljöriskanalys. Studentlitteratur.  
Under kursens gång kan annan litteratur delas ut av lärarna eller läggas upp via kurshemsidan. 
 
Läsanvisningar: Stora delar av boken kommer att läsas under kursens gång. Litteratur som 
delas ut till seminarier ska vara noga genomläst innan seminariet. 
 
Kursplattform: Canvas 
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Examination: Övningar samt skriftlig tentamen. Övningarna fungerar som examination. Det 
betyder att övningarna måste vara godkända av läraren. Om övningen inte är godkänd får 
studenten uppgifter om hur den behöver kompletteras och är godkänd först när läraren godkänt 
kompletteringen. I slutet av kursen ingår även en obligatorisk skriftlig tentamen där 60% krävs 
för G och 80% för VG. 
 
Närvaro:  Minst 80 % av samtliga moment. Missade övningar eller seminarier redovisas 
skriftligt i efterhand. 
 
Information om Naturvetarkåren LUNA finns på: www.lundsnaturvetarkar.se och Där hittar du 
också lite nyttigheter för dig som är ny i Lunds studentliv. 
 
Övrig information om utbildningen, miljövetarnas studieråd (MYS) m.m. finns på 
Miljövetenskaps hemsida www.miljovetenskap.lu.se  
 
 
Välkommen till kursen! 
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