NABiS-programmet Masterkurs (5 hp)

INSEKTER: INVENTERING OCH BESTÄMNING
10 - 30 augusti 2020

Lägg sommarens sista tre veckor på natursköna Öland! Upplev mångfalden, lär dig
inventeringsmetodik och få exklusiva insikter och kunskaper om insekter. Tack vare samarbetet med forskare i ett av världens mest uppmärksammade insektsinventeringsprojekt
– Svenska Malaisefälleprojektet (the Swedish Malaise Trap Project: SMTP) – garanteras
en lika upplevelserik som lärorik kurs. Så missa inte – anmäl dig nu!
Masterkursen Insekter: inventering och bestämning/Insects: Inventory and Identification ingår i det
Nordiska masterprogrammet Nordic Academy of Biodiversity and Systematic Studies (NABiS) men
kan läsas fristående. NABiS är ett nyligen inlett samarbete mellan universiteten i Stockholm,
Göteborg, Lund, Uppsala, Köpenhamn, Århus, Bergen, Oslo och Tromsö. Syftet är att på bästa sätt
tillvarata den samlade kompetensen inom biologisk systematik, biodiversitet och bioinformatik hos
de samverkande universiteten. Lärarna representerar Nordens mest erfarna experter inom sina
respektive områden och dina kurskamrater kommer från en mängd olika lärosäten. NABiSprogrammet ger dig en Master of Science med inriktning mot forskning och biologisk
yrkesverksamhet där systematik, evolution och informatik kombineras. Frånsett vissa
bestämningskurser – som är förlagda till relevanta forsknings- stationer – är undervisningen helt
web-baserad.
Insekter hör till de allra mest artrika och diversa grupperna bland jordens biota. Den här kursen
syftar till att ge en avancerad och fördjupad introduktion till insektsstudier i allmänhet och till terminologi,
metoder och processer som gäller insekternas morfologi, mångfald och beteende i synnerhet. Du
kommer att träffa några av landets mest kunniga entomologer och du kommer dessutom att få en djupare
inblick i ett av Svenska artprojektets mest omtalade och framgångsrika projekt: Svenska
Malaisefälleprojektet. Du kommer att få lära dig att särskilja alla insektsordningar, och inte minst
kommer du att få en unik och fördjupad inblick i de megadiversa insektsordningarna Hymenoptera,
Diptera och Coleoptera.
Undervisningen bedrivs med utgångspunkt från Enheten för Zoologi vid Naturhistoriska riksmuseet
i Stockholm men är i sin helhet förlagd till fältstationen Station Linné på Öland.
Deltagande elever erbjuds ett specialpris för
boende i delat rum på Station Linné till en total
kostnad av 995 kronor för hela kursperioden.
Priset är fast och oberoende av hur många dagar eleven
använder rummet mellan den 9 aug och 1 sept.

Självhushåll gäller på Station Linné.
Egen laptop rekommenderas men är inget krav.

Kursen ges på engelska.
(ansökningskod: SU-56114)
www.stationlinne.se/nabis

På Öland, Sveriges minsta landskap, är artrikedomen större än på de flesta andra håll i landet.
80 % av Sveriges arter har påträffats på de 0,3 %
av landytan som landskapet utgör!

