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Ämnesgrupp Miljövetenskap

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. redogöra för miljötekniska lösningar som bidrar till hållbar samhällsplanering
2. beskriva samband, teorier och modeller och tillämpa dem på olika problem
 
Färdighet och förmåga
3. implementera kunskaperna inom miljötekniska lösningar utifrån ett
samhällsplaneringsperspektiv
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. analysera hållbarhetsaspekter med hjälp av minst ett systemanalytiskt verktyg
5. diskutera vetenskapliga artiklar inom området.

Kursens innehåll Stadens och den bebyggda miljöns tekniska system, t.ex. energi, transporter, vatten- och
avlopp, avfall samt grönstruktur
Tekniska systems koppling till en hållbar resursanvändning och restprodukthantering
Olika systems integrering för ökad miljönytta, människans samspel med dessa och
förhållandet till naturvärden
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Miljöteknikens roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle
Grundläggande begrepp och terminologi inom miljöteknik
Systemanalys och miljösystemanalytiska verktyg
Integrering av tekniska system idag och i framtiden

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper Avklarade kurser om minst 180 hp inom Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp,
inklusive Samhällsbyggnadsprocessen 7,5 hp och Geovetenskap och geoteknik 7,5 hp eller
motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, seminarier och projekt
 
Moment 0010 Skriftlig tentamen 3 hp examinerar lärandemål 1-2, betyg A-F
Moment 0020 Seminarier 1,5 hp examinerar lärandemål 2 och 5, betyg U, G
Moment 0030 Projekt 3 hp examinerar lärandemål 2-5, betyg U, G, VG

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 3 hp Betyg: AF

0020   Seminarier 1,5 hp Betyg: UG

0030   Projekt 3 hp Betyg: UV


