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Välkommen till kursen MVEN18 Klimatstrategiska metoder VT20 
 
Vi vill hälsa dig välkommen till kursen Klimatstrategiska metoder. Vi hoppas att det ska bli en 
givande och intressant kurs för dig. I brevet hittar du viktig information om kursen.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Lärarlaget genom Niklas 
 
 
Kurstid:  2020-03-24 – 2020-06-07 
 
Kursansvarig: Niklas Vareman, 046-222 09 06, niklas.vareman@med.lu.se  
 
Introduktion: Tisdagen den 24 mars 2020, kl. 09.00, Lokal: ”Mossen öster/väster” i Ekologihuset. 
  

Viktigt att veta:  
• Introduktionen är obligatorisk och är en förutsättning för att du ska registreras på 

kursen. 
• Om du inte vill gå kursen, ska du meddela studierektor/studievägledare Yvonne 

Persson e-post: 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 ska du kontakta studievägledare Yvonne 
Persson via e-post: yvonne.persson@cec.lu.se.  

 
Lärare: Christine Wamsler (LUCS), , Adelina Osmani (Extern lärare), Henrik Tehler, Henrik 

Hassel, Linn Svegrup, Jonas Johansson, (LTH), Jurate Miliute-Plepiene, Andrius 
Plepys(IIIEE ), Ullrika Sahlin (CEC), Dmytro Perepolkin (CEC). 

 
Lokaler:       Mossen öster/väster, Ekologihuset 
 
 
Schema: Preliminärt schema bifogas samt finns tillgängligt på kurswebben live@lund 

och miljövetenskaps hemsida under kursen. 

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) 
Miljövetenskap 
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Litteratur: 
 

Wamsler, C., 2013, “Cities, disaster risk and adaptation.” London, Routledge. 
Tidskriftsartiklar och annat material tillkommer och läggs upp på Live@lund. 
 
 
Examination: 
Kursen examineras kontinuerligt och genom tre olika projektarbeten.  
 
Närvaro: 
Seminarier är i de flesta fall obligatoriska. Om man ej kan delta får en mer omfattande uppgift 
göras för att momentet ska godkännas. 
  
Kurshemsida: Vi kommer att använda Live at Lund som kurshemsida 
(http://liveatlund.lu.se). Du kommer att få tillgång till den först när du registrerats på kursen. 
Där kommer du att hitta schema, litteratur och annat material som är relevant för kursen. Mer 
information om detta ges på introduktionstillfället. 
 
 
Välkommen till kursen! 
 
Niklas Vareman 

http://liveatlund.lu.se/

