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Förkunskaper
60 hp inom naturvetenskapligt ämnesområde inkluderande minst 30 hp biologi.

Förväntade studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs visa förmåga att:
 ingående redogöra för det statliga styrsystemet rörande djurskydd samt om den
myndighetsutövning som djurskyddsinspektörens arbete innebär;
 tillämpa författningar som omgärdar personal vid utförande av offentlig kontroll;
beskriva bakgrunden till handläggning av djurskyddsärenden samt
 redogöra för olika aktörernas roll i djurskyddsarbetet.

Innehåll
Det statliga styrsystemet samt myndighetsutövning rörande djurskydd.
 Författningar som omgärdar personal vid utförande av offentlig kontroll inom
djurskydd.
 Miljöbalken, foder och livsmedelslagstiftningen.
 Djurskyddslagstiftningen med ärendehandläggning, lagstiftningen inom EU samt
relevanta ledningssystem.

Undervisningsformer
Undervisningen utgörs av Internetbaserade föreläsningar.
Kursen förutsätter tillgång till dator och bredbandsuppkoppling.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker normalt genom hemtentamen och enskilda inlämningsuppgifter.
Bedömningskriterier för betyget godkänd framgår av Förväntade studieresultat (se
ovan).
En första omtentamen erbjuds inom sex veckor under terminstid.
Antal tentamenstillfällen är begränsade till fem.
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Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Utvärderingsresultatet
sammanställs i en kursrapport, vilken arkiveras hos institutionens administration.
Resultatet av utvärderingen och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med
programansvarig, och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle. Återkoppling av
utvärderingen till studenterna sker via Internet.
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