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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för teoretiska grunder för miljömikrobiologiska tekniker och kemiska
analysmetoder
2. visa färdigheter i isolering av mikroorganismer från miljön, samt i sterilteknik, cellodling,
cellräkning och mikroskopering
3. visa färdigheter i molekylärbiologiska metoder för artbestämning av mikroorganismer
4. visa färdigheter i tillämpning av programvaror för sekvenshantering och fylogenetisk
analys av mikroorganismer
5. tillämpa mikrobiologiska tekniker för identifiering och kvantifiering, samt visa kunskap om
mät- och analysmetoder för mikrobiell metabolism och tillväxt
6. visa färdigheter i val och tillämpning av kemiska analysmetoder, samt färdigheter i
tolkning av experimentella resultat, för att studera mikrobiella nedbrytningsförlopp
7. designa, utföra och dokumentera ett mikrobiologiskt försök, där analys och kritiskt
utvärdering av experimentella resultat ingår
8. kommunicera mikrobiologisk teori och experimentella resultat i ett vetenskapligt
sammanhang.

Kursens innehåll Tillämpning av molekylärbiologiska och klassiska identifikationsmetoder för
mikroorganismer
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Generering och utvärdering av fylogenetiska träd
Bestämning och klassificering av mikroorganismer
Biologiska och kemiska analyser vid mikrobiell odling
Experimentell design i mikrobiologiska system kopplad till hypotesprövning och tillämpning
av den vetenskapliga metoden.
 

Undervisning Föreläsningar, laborationer och seminarier. Deltagande i laborationer och seminarier är
obligatoriskt. 

Förkunskaper 90 hp i biologi, varav 7,5 hp i cell- och molekylärbiologi och 7,5 hp i mikrobiologi, samt 15
hp i kemi, varav 7,5 hp i biokemi, eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, skriftliga laborationsrapporter och seminarier
 
Moment 0010 Skriftlig tentamen 5 hp examinerar lärandemål 1, 6-8, betyg A-F
Moment 0020 Laborationer 7,5 hp examinerar lärandemål 2-7, betyg U, G
Moment 0030 Seminarier 2,5 hp examinerar lärandemål 8, betyg U, G

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart. 

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 5 hp Betyg: AF

0020   Laborationer 7,5 hp Betyg: UG

0030   Seminarier 2,5 hp Betyg: UG


