Struktur

Kandidatprogrammet miljövetenskap
Introduktion miljövetenskap 30 hp
Inriktningsämne 60 hp
Kemi

Geovetenskap

Biologi

Stödämne 30 hp
Kemi

Geovetenskap

Biologi

Fysik

Matematik

Valbara miljöklassade kurser 45 hp ( varav 15 hp i inriktningsämnet)

Examensarbete 15 hp (inkl 1.5 hp vetenskaplighet)

Inriktningsämnen/Stödämnen

Kemi
Grundläggande
Stödämne kemi
30 hp30 hp
(Oorganisk kemi, Fysikalisk kemi, Organisk kemi, Biokemi)

Grundläggande kemi 30 hp
Stödämne
biologi,
matte)
30 Biokemi)
hp
(Oorganisk
kemi,(geologi,
Fysikalisk
kemi, fysik,
Organisk
kemi,

Fyra stycken kemikurser 30 hp
Organisk kemi, Analytisk kemi, Biokemi, Moderna kemiska
metoder

Våren 2014

Hösten 2014

Våren 2015

Kemi som stödämne: Grundläggande kemi 30 hp på våren eller hösten

Geovetenskap
Naturgeografi och kvartärgeologi 30 hp

Våren 2014

Geologi 30 hp

Hösten 2014

Geovetenskap som stödämne:
Våren:
Naturgeografi och kvartärgeologi 30 hp
Tellus I 30 hp
Hösten:

Geologi 30 hp
Tellus I 30 hp
Geovetenskap med miljötillämpningar 30 hp

Biologi
Biologikurser på BIG till våren:
Cell och molekylärbiologi
15 hp
Organismernas mångfald och fylogeni 15 hp

Våren 2014

Alternativt läsa biogeovetarnas kurs först och sedan BIGs kurs till våren:
Gener, celler och populationer
15 hp
Organismernas mångfald och fylogeni 15 hp

Ekologi och artkunskap
Fysiologi

15 hp
15 hp

Våren 2014

Hösten 2014

Biologi som stödämne: Välj två av ovanstående kurser eller en av ovanstående +
Ekologi I 15 hp. Man kan dock inte kombinera ”Cell och molekylärbiologi” och ”Gener,
celler och populationer”, eller ”Ekologi och artkunskap” och ”Ekologi I ” (Ekologi I går
andra perioden på våren)

Fysik (stödämne)
Huvudämne (Kemi, Biologi, Geovetenskap)

Våren 2014

Fysik I 30 hp

Hösten 2014

Huvudämne (Kemi, Biologi, Geovetenskap)

Våren 2015

Matematik (stödämne)
Matematik I 30 hp

Våren 2014
Hösten 2014

Huvudämne (Kemi, Biologi, Geovetenskap), 30 hp

Hösten 2014

Huvudämne (Kemi, Biologi, Geovetenskap), 30 hp

Våren 2015

Valbara kurser

uppdaterad 2013-10-01

Institutionen för tillämpad miljövetenskap
Lista på grundkurser som miljöklassats för att ingå som valbara kurser i
kandidatprogrammet i miljövetenskap. Det kan även finnas miljövetenskapliga kurser
på avancerad nivå som ni kan läsa. Kolla förkunskapskraven och kontakta ITM
studierektor för godkännande. (Kurser inom parantes ges inte för tillfället).
Kandidatprogram
ITM
MI4001 Forskningspraktik i miljövetenskap*, GN, 7,5 hp
MI4002 Forskningspraktik i miljövetenskap*, GN, 15 hp
MI4003 Praktik i miljövetenskap*, GN, 7,5 hp
*Söks ej via antagning.se utan du ordnar själv din praktikplats och kontaktar Ann-Kristin
Eriksson Wiklund som är kursansvarig för godkännande av praktikplan och antagning.
Mat-fys
(FK1004 Fysik och miljö, GN, 7,5 hp)
MO3001 Klimatsystemets fysik, GN, 6 hp

Kemi
KA5003 Analytisk kemi I, GN, 15hp
KA5004 Analytisk kemi II, GN, 15 hp
KZ4007 Introduktion till miljökemi, GN, 15hp

Geo-miljö
GE1004 Ekologisk ekonomi, GN, 7,5 hp
GE1005 Hållbar utveckling och miljöpolitik, GN, 7,5 hp
GE1008 Miljöetik, GN, 7,5 hp
GE1013 Utveckling, globalisering och miljö, GN, 7,5 hp
GE1016 Hållbar konsumtion, GN, 7,5 hp
GE1017 Naturresurser och hållbar utveckling, GN, 7,5 hp
GE1019 Miljökommunikation, GN, 7,5 hp
GE1020 Ekosystemtjänstförvaltning, GN, 7,5 hp
GE2014 Geovetenskap med miljötillämpningar, GN, 30hp
(GE3002 Energi och miljö, GN, 15 hp)
GE3006 Internationell miljövård, GN, 15 hp
(GE3008 Miljöledningssystem, GN, 7,5 hp)
GE3015 Trafik och miljö, GN, 15 hp
(GE3016 Miljömässig upphandling - möjligheter och begränsningar, GN, 7,5 hp)

uppdaterad 2013-10-01
GE3017 Medicinsk geografi, GN, 7,5 hp
GE4010 Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, GN, 15 hp
GE4011 Klimat och samhälle, GN, 15 hp
GE4012 GIS och fjärranalys, GN, 15 hp
GE4013 Tillämpade markundersökningar, GN, 15 hp
GE5018 Naturgeografi och kvartärgiologi - ämnesfördjupning och vetenskaplig
presentationsteknik, GN, 15 hp
GE5022 Hydrologi och hydrogeologi, GN, 15hp
GG2003 Tellus I, GN, 30hp (distans)
GG2004 Geologi I, GN, 15hp
GG4033 Tellus II, GN, 22,5 hp
GG4034 Tellus III, GN, 7,5 hp
GG4121 Marinageologiska och geofysiska karteringsmetoder, GN, 7,5 hp
GG4122 Geokemiska fältmetoder, GN, 7,5 hp
GG4123 Digital behandling av geodata, GN, 7,5 hp
GG4124 Globala geokemiska cykler, GN, 7,5 hp
GG5111 Miljögeokemi, GN, 15 hp
GG5113 Paleoceanografi och paleoklimatologi I, GN, 15 hp

Biologi
BL1002 Ekologi, orienteringskurs, GN, 7,5 hp
(BL1005 Miljötoxikologi, orienteringskurs, GN, 7,5 hp)
BL2007 Ekologi I, GN, 15hp
BL2011 Gener, celler och populationer, GN, 15 hp
BL2015 Ekologi och artkunskap, GN, 15 hp
(BL3003 Mikrobiologi, GN, 6 hp)
BL3005 Fysiologi, GN, 15 hp
BL4005 Mikrobiologi, GN, 15 hp
BL4007 Genetik II, GN, 15 hp
BL4011 Biostatistik, analys och presentation av biologiska data, GN, 15 hp
BL5001 Bevarandebiologi, GN, 15 hp
BL5003 Tropisk marinbiologi, GN, 7,5 hp
BL5005 Ekologi II, GN, 15 hp
BL5011 Östersjöns miljö, GN, 15 hp
BL5012 Ekotoxikologi, GN, 15 hp
BL5016 Växtfysiologi, GN, 15 hp
Kurser tillhörande annan fakultet på SU
Juridiska institutionen
JU634F Miljöskyddsjuridik, GN, 15 hp

Kurs i vetenskaplighet
Alla studenter på Naturvetenskapliga fakulteten måste även läsa en kurs i vetenskaplighet.
För mer info se: http://www.science.su.se/utbildning/kurser/vetenskaplighet-1-5-hp-1.35230

Självständigt arbete

Självständigt arbete 15hp på kandidatprogrammet i miljövetenskap.
Som miljövetare på kandidatprogrammet kan du göra ditt självständiga arbete antingen på ITM
eller på en annan institution (beroende på vilket inriktningsämne du har). Kravet för att få göra
självständigt arbete är oftast 135 hp på ditt kandidatprogram i miljövetenskap (kraven kan man
läsa om på http://sisu.it.su.se/search/show_area/4 under respektive självständigt
arbete/examensarbete). På andra institutioner än ITM finns det dessutom vissa kurser som är
förkunskapskrav för att få göra sitt självständiga arbete. Kandidatstudenter på naturvetenskaplig
fakultet måste dessutom läsa en kurs i vetenskaplighet (1.5 hp) för att kunna ta ut sin examen.
Läs gärna den kursen en termin innan du gör ditt självständiga arbete. För mer info om kursen
se: http://www.science.su.se/utbildning/kurser/vetenskaplighet-1-5-hp-1.35230.
Examensarbete på ITM
1. Hitta ett projekt för ditt självständiga arbete hos någon person på ITM
2. Få studieplanen för ditt självständiga arbete godkänd av studierektorn
För att kunna söka självständigt arbete på ITM krävs att du läst 135 hp på kandidatprogrammet i
miljövetenskap. Det går oftast bra att göra ett självständigt arbete i de flesta inriktningsämnena
på ITM. Ibland ligger det ute förslag på självständiga arbeten på ITMs hemsida, men enklaste
och bästa sättet att få tag i ett självständigt arbete är att du själv kontaktar någon lärare på ITM
hos vilken du skulle vilja göra ett självständigt arbete. Då kan du i samråd med denna person
hitta ett spännande projekt som intresserar dig. När det är bestämt vilket projekt du ska göra,
måste det godkännas av studierektorn på ITM (Ann-Kristin Eriksson Wiklund). Hon lägger
därefter in dig som student på en ”självständigt arbete”-kurs på ITM (du behöver alltså inte söka
kursen via antagning.se). På ITM kan du göra ditt examensarbete vilken period du vill. Beroende
på vilken bakgrund du har kan vi erbjuda examensarbeten på ITM inom områdena: kemi
(geokemi/ analytisk kemi/ miljökemi/ modellering); biologi (ekotoxikologi/ ekologi);
atmosfärsvetenskap (där vi har en biogeostudent just nu).
Examensarbete på andra institutioner/företag
1. Hitta ett examensarbete i inriktningsämnet på någon institution
2. Se till att du har förkunskapskraven för att söka examensarbete på den
institutionen
3. Få studieplanen för examensarbetet godkänd av studierektorn på ITM innan du
startar projektet
4. Sök examensarbetet som kurs på antagning.se, sista ansökningsdag 15
oktober/15 april (eller gör på sätt som institutionen där du vill göra examensarbetet
rekommenderar)
5. Om du gör examensarbete på företag måste du ha en handledare även på
universitetet
Man kan också göra sitt examensarbete på en annan institution än ITM. Om du t ex har geologi
som inriktning kan du göra ett examensarbete i kvartärgeologi på INK. Just i det fallet gäller att
du måste läsa minst 120 hp varav 75 hp i geovetenskap (inklusive naturgeografi och
kvartärgeologi – ämnesfördjupning och vetenskaplig presentationsteknik 15 hp) för att få göra
examensarbete hos dem. Då söker du kursen ”Kvartärgeologi examensarbete”. Hos andra
institutioner betecknas examensarbetet ofta som ”självständigt arbete” i listan över kurser. Läs
mer om olika förkunskapskrav för examensarbeten, vilka tider examensarbetena erbjuds m m på
http://sisu.it.su.se/search/show_area/4. Kontakta lärare på institutionen där du vill göra ditt
examensarbete och kom överens om vad du ska göra. Därefter är det viktigt att du får din

projektplan godkänd som miljövetenskap av studierektorn på ITM (Ann-Kristin Eriksson Wiklund)
innan du gör ditt examensarbete, så att du säkert vet att du efter genomfört arbete får ditt
examensarbete godkänt inom utbildningen. Examensarbeten söks via antagning.se om inte
institutionen där du har för avsikt att göra examensarbete rekommenderar något annat. Om man
gör examensarbete på en institution annan än ITM, så räcker det med att man har en
handledare på denna institution. Om man däremot gör ett examensarbete på ett företag krävs
det att man har en handledare från ITM (eller möjligen från en annan lämplig institution på
universitetet). Observera att projektplanen även här måste godkännas av studierektorn innan
projektet påbörjas.

Att söka kurser

Anmälan inom program
Sök fram de(t) alternativ du skall söka inom
ditt program ( i detta exempel så är det en
studerande på Kandidatprogram i Geologi)

När du har hittat din kurs klicka Ansökan >>

Du skickas till www.antagning.se med den
aktuella kursen framsökt. Klicka på Välj ->

Kursen läggs till under Valda utbildningar.
När du har valt klart välj Till anmälan ->

I fönstret som öppnas väljer du Stockholms universitet under Är du redan
student?
Du kommer då till en inloggningssida vid Stockholms universitet. Där
anger du ditt användarnamn och lösenord för ditt universitetskonto.

Välj Mina sidor, där hittar du dina valda kurer.

I din anmälan skall du nu kunna välja att söka kursen som fristående kurs eller som kurs inom
programmet. Ovan så kan studenten söka kursen inom Kandidatprogram i geologi och väljer därför att söka
kursen inom sitt program. När du justerat de kurser som är aktuella, välj Skicka ->
Kan du inte hitta ditt program i rullisten så kan det bero på följande;
-Du är inte registrerad på kurs inom programmet innevarande termin (den termin som är just nu när du söker).
- Du måste vara registrerad på minst en kurs inom ditt program innevarande termin för att du skall kunna
söka.
o Om du vet att du är registrerad (se Mina meriter under Mina sidor) denna termin men
det ändå inte fungerar, kontakta då Antagningen tel. 08-164922 mån-tor 10-12 för utredning.
o Är du inte registrerad? Kontakta då din institution, det kan föreligga någon
fördröjning. Institutionen kontaktar sedan Antagningen och meddelar att du skall kunna söka inom ditt
program.
o Du kan inte söka just den kursen inom ditt program.
- Om du har fått information från din studievägledare (motsv.) att det minsann skall gå.

Kontrollera igen att anmälan till kursen är
inom ditt program.

