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Välkommen till masterprogrammet i tillämpad klimatstrategi och kursen 
Klimatförändringen, vetenskap och samhälle (MVEN15, HT2020)  
  
Detta brev skickas till dig som är antagen till masterprogrammet "Tillämpad klimatstrategi" 
eller som student på enstaka kurs ”klimatförändringen, vetenskap och samhälle” (MVEN15).  
 
Kursen börjar med introduktionsmöte med upprop den 31 augusti kl 10.00 – 11.00 i kurssal 
A213 i biologihuset, Sölvegatan 35, se karta över kurslokaler.  
 
Kurstid 31 augusti – 30 oktober 2020. 
 
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 
www.miljovetenskap.lu.se under kursen. Uppdateringar av schemat publiceras på hemsidan 
fram till kursstart och därefter på kursplattformen Canvas . Du loggar in i Canvas med ditt   
student-ID. 
 

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 Niklas Vareman, niklas.vareman@med.lu.se, 046-222 09 06,  
0725-47 47 75. Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarig. 
 

 

 

 

 

mailto:Yvonne.Persson@cec.lu.se
https://www.biologi.lu.se/sites/biologi.lu.se/files/biologiv2a4.pdf
http://www.miljovetenskap.lu.se/
https://canvas.education.lu.se/
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
http://www.antagning.se/
mailto:yvonne.persson@cec.lu.se
mailto:niklas.vareman@med.lu.se


 
 
 2 

KURSINFORMATION 
  
Alla lektioner och övningar börjar kvart över timmen utom tentamen som börjar på slaget.  
 
Första kursen – ”Klimatförändringen – vetenskap och samhälle” – är, som du säkert vet, 
flervetenskaplig. Lärarna kommer från olika institutioner vid Lunds universitet och tillsammans 
försöker vi täcka in olika aspekter på klimatfrågan. Kursen, och programmet som helhet, är 
också flervetenskapligt sett utifrån studenternas bakgrund. Beroende på hur din tidigare 
utbildning sett ut kan vissa moment kännas väldigt bekanta medan andra är helt nya. Vi hoppas 
att du kommer att finna kursen givande. 
 
I år råder ju väldigt speciella förhållanden, såväl på universitetet som i samhället i stort, och 
undervisningen påverkas ganska mycket. För att kunna följa rekommendationerna från 
Folkhälsomyndigheten så som de är för tillfället kommer vi att ha föreläsningar och även vissa 
övningar på distans. Detta kan komma att ändras och får vi tillfälle att ha mer undervisning i sal 
kommer vi kasta oss över det. Kursen är alltså ingen distanskurs utan en ”vanlig” kurs som 
delvis, tillfälligt, flyttat ut på nätet. 
 
Mer information om Corona hittar ni på universitetets hemsida, www.lu.se, och även på 
www.miljovetenskap.lu.se . 
 
Övningar och projektarbete är obligatoriska moment på kursen och notera också att den tid som 
är avsatt för eget arbete (EA i schemat) behövs för att du ska hinna genomföra övningar och 
projekt, vilket ofta sker i grupp. Du bör alltså avsätta även dessa tider för att kunna tillgodogöra 
dig kursen på ett bra sätt. Några övningar görs på distans men övningarna 16 september och 22 
september sker på plats i sal.  
 
Tentamen är tredelad där en del är hemtenta och de andra två görs samtidigt som ”vanlig” tenta. 
Denna senare kommer att göras i sal A213 i Biologihuset. 
  
Några övningar kräver tillgång till dator och vi kan boka datorer på Ekologihuset för dig. 
Datorerna kvitteras ut och återlämnas varje dag. För att undvika att vi binder upp många datorer 
i onödan vill vi gärna att du meddelar kursansvarig niklas.vareman@med.lu.se om du har behov 
av att låna en dator eller tänker använda egen.  
 
Kursansvarig vill gärna att du skickar en (mycket) kort beskrivning av vad du har läst tidigare 
så att lärarna på kursen redan nu får ett grepp om gruppens bakgrund och kan planera efter det. 
Skicka din beskrivning till niklas.vareman@med.lu.se. 
 
Information om Naturvetarkåren LUNA finns på: www.lundsnaturvetarkar.se och 
http://www.lundsnaturvetarkar.se/novisch/. Där hittar du också lite nyttigheter för dig som är ny 
i Lunds studentliv. 
 
Är du nu på Lunds universitet finns mer information på Lunds Universitets hemsida under 
”STUDERA”. https://www.lu.se/studera/livet-som-student 
 
Övrig information om utbildningen, miljövetarnas studieråd (MYS) m.m. finns på 
Miljövetenskaps hemsida.  
 
 
Välkommen till kursen! 
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