Bilaga 2 till utbildningsplan för Hållbar utveckling - masterprogram

Studieplan för Sustainable development - masterprogram
Ramschema för studenter antagna ht 2016
Period I
Period II
Period III
A
B
A
B
A
B
Year
1 1MV551, Introduction to MX0060, Man, Society and TN0268 System Analysis for
2016/
2017

Interdisciplinary Science, the Environment, 10 Credits
(SLU)
5 Credits (UU)

Period IV
A
B

Sustainable Development, 5
Credits (SLU)

1HY042, Environmental
Assessment, 5 Credits (UU)
MX0102, Interdisciplinary Practice, 15 Credits
(SLU)
1MV553, Sustainable Development – worldviews
and discourses – a seminar series, 5 credits
1GV008 Our Natural Resources, 10
Credits (UU)
1MV552, Sustainable Development – worldviews and
visions – a seminar series, 5 credits (CEMUS)

2

2017/
2018

Free choice of courses, 30 Credits

EX0431, Independent Project/Degree Project in Environmental
Science, 30 Credits
alt.
EXYYYY, Independent Project in relevant academic field, 30
Credits (e.g., EX0536, EX0537)

(OBS! Periodgränserna följer inte nödvändigtvis de vid SLU p g a olika periodgränser
vid SLU och Uppsala universitet!)
För att det av examensbeviset skall framgå att utbildningen genomförts enligt
utbildningsplanen för Sustainable Development - masterprogram skall följande
krav uppfyllas:
Den som inom programmet fullgjort kurser om 120 hp, varav minst 30 hp med
fördjupning inom miljövetenskap samt examensarbete på 30 hp (A2E) inom
miljövetenskap kan erhålla masterexamen i Miljövetenskap med en inriktning som anges
av fördjupningsområdet.
Kursfordringarna skall samtidigt uppfylla följande krav:
• Jordens resurser, 10 hp (Uppsala universitet)
• Introduktion till interdisciplinär vetenskap, 5 hp
• Hållbar utveckling – synsätt och visioner - en seminarieserie, 5 hp (Cemus)
• MX0060 Människa, samhälle och miljö 10 hp (SLU)
• TN0268 Systemanalys för hållbar utveckling, 5 hp (SLU)
• Miljöanalys, 5 hp (Uppsala universitet)
• MX0102 Interdisciplinär praxis, 15 hp (SLU)
• Hållbar utveckling – synsätt och diskurser – en seminarieserie, 5 hp (Cemus)
• Självständigt arbete enlig fastställd studieplan och anvisningar för programmet 30
hp (Uppsala universitet och SLU)

Som ett alternativ kan programmet också leda till masterexamen i fördjupningsområdet
förutsatt att de generella kursfordringarna för masterexamen inom huvudområdet är
uppfyllda.
Programmet erbjuder även möjlighet till magisterexamen i Miljövetenskap efter ett års
studier under förutsättning att man uppfyller de generella kraven för magisterexamen.

Denna bilaga till utbildningsplanen är fastställd av Programnämnden för utbildning inom
naturresurser och jordbruksvetenskap den 16 december 2015 och gäller läsåret 2016/2017
(Id SLU ua 2015.3.1.1-4450).

Bilaga 3 till utbildningsplan för Hållbar utveckling - masterprogram

Anvisningar för självständigt arbete (examensarbete) inom Sustainable
development - masterprogram
Samtliga självständiga arbeten (examensarbeten) ska följa de gemensamma riktlinjer som
gäller för självständiga arbeten vid SLU (REB 2011-07-01, dnr SLU ua Fe.2011.3.02336). Det innebär att de ska hanteras enligt samma rutiner och ansvarsförhållanden som
övrig högskoleutbildning. De självständiga arbetena är knutna till en kursplan och enligt
riktlinjerna ska det för arbeten som omfattar 15 hp eller mer framgå av kursplanen att
arbetet ska publiceras i Epsilon och plagiatgranskas i Urkund. I undantagsfall kan
publicering fördröjas, vilket i så fall ska framgå av studentens individuella arbetsplan.
Den individuella arbetsplanen ska finnas som ett komplement till kursplanen och i den
ska framgå hur det självständiga arbetet ska uppfylla de mål som är knutna till examen.
Handledare och examinator får inte vara samma person, och för examinator gäller samma
riktlinjer som för examinatorer för övriga kurser (REB 2011-07-01, dnr SLU ua
Fe.2011.3.0-2335) Överenskommelser med externa uppdragsgivare hanteras genom
separat av tal mellan SLU och uppdragsgivaren. I de fall studenten har en extern
handledare skall det även finnas en huvudhandledare vid SLU som ansvarar för att
arbetet utförs enligt SLU:s riktlinjer och gällande kursplan.
Utöver de generella anvisningar som gäller för samtliga program och det som gäller
enligt kursplaner för självständiga arbeten i miljövetenskap alternativt samma
huvudområde som fördjupningskurserna (Independent Project/Degree Project in
Environmental Science (A2E), alternative Independent Project/Degree Project in the
same subject as Specialised Courses level Science (A2E)) ska ett självständigt arbete
inom masterprogrammet hållbar utveckling vara relaterat till de specificerade målen
enligt utbildningsplanen för programmet.
Denna bilaga till utbildningsplanen är fastställd av utbildningsnämnden den 24 april 2008
att gälla från och med läsåret 2007/08. (Dnr SLU ua 30-1553/07).

