
Opintojaksokuvaukset (pakolliset sinisellä, pakollisista valitaan yksi per opintokokonaisuus, kts. 

taulukko) 

 

Hämeen ammattikorkeakoulu: 

Biomassat ja bioprosessit, HAMK 5 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee pääbiomassavirrat, biotalouden sivujakeet ja niiden 

jalostuksen tarjoamat käyttöpotentiaalit. Opiskelija hallitsee biomassojen ominaispiirteet, tuntee 

biomassojen jalostuksen pääprosessit ja osaa hyödyntää kiertotalouden ja digitalisaation 

mahdollisuuksia. Hän tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän lainsäädännön ja muut 

kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot. Opiskelija kykenee yhdistämään olemassa olevia 

biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja ja tunnistaa uusien prosessien mahdollisuuksia. 

Sisällöt: Biotalouden käsite, biomassat ja sivujakeet, jalostusprosessit, lainsäädäntö ja logistiikka. 

Opiskelija tekee henkilökohtaista kehittämisprojektia. 

Suoritustavat: Opiskelija osallistuu paikan päällä tai etänä lähijaksolle (noin  2 pv) tai opiskelee 

itsenäisesti lähijaksolla käytävät asiat verkkokurssin omaisesti. Niiden pohjalta hän tekee opintoihin 

kuuluvaa kehittämistehtävää. Opiskelija esittelee projektiaan opintojen aikana opettajalle ja lopuksi etänä 

verkossa muille ryhmän opiskelijoille.  

Oppimateriaalit: - 

Arviointi: Opintojakson vastuuopettaja arvioi projektin perusteella opiskelija edistymistä opintojen aikana 

ja opintojakson lopussa, kun projektitehtävän sovittu osa tai portfolio on palautettu. Arvioinnissa käytetään 

Hyväksytty / Korjattavaa –asteikkoa. 

Opettajat: HAMK 

Ajoitus: Syys-Lokakuu 2019 

 

Palvelut ja tuotteistaminen biotalouden arvoketjuissa, HAMK 5 op 

Osaamistavoitteet: Tässä opintojaksossa opiskelija syventää ymmärrystään biotalouden 

liiketoiminnasta globaalin ja yhteiskuntavastuun viitekehyksessä sekä oppii kehittämään tuotteita ja 

johtamaan niiden kehitystä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän biotalouden 

viitekehyksessä.  Opiskelija osaa hyödyntää arvoketjuja organisaationsa liiketoiminnan 

kehittämisessä, organisoida tuotekehityshankkeen ja hyödyntää sen tuloksia organisaatiossaan. Hän 

osaa käyttää tulevaisuustyön tietolähteitä ja keskeisiä metodeja ja osaa tunnistaa ja luoda uutta 

palveluliiketoimintaa omassa organisaatiossaan.  

Sisällöt: Arvoketjut ja niiden soveltaminen, lyhyet tuotanto- ja palveluketjut bioalalla, 

tuotekehityksen perusteet ja tuotekehityksen organisointi ja johtaminen  

Oppimateriaali: - 

Arviointi: Opintojakson vastuuopettaja arvioi projektin opiskelijan edistymistä hänen soveltaessaan tämän 

opintojakson tietoutta projektiinsa. Arviointi tapahtuu projektityön tai portfolion välinäyttöjen ja 

opintojakson lopussa esitettävän projektin vaiheen perusteella. Arvioinnissa käytetään Hyväksytty / 

Korjattavaa –asteikkoa. 

Ajoitus: Maalis-Huhtikuu 2019 

 



 

 

 

Biotalouden innovaatiot ja yritystalous, HAMK 5 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää ymmärrystään sekä toimintaympäristönsä taloudesta ja 

strategisesta johtamisesta, että biotalouden kehittämisestä innovaatioiden avulla. Opiskelija 

tunnistaa ja hyödyntää talouden mittareita ja strategista johtamista organisaatiossaan. Hän osaa 

hyödyntää innovatiivisia työmenetelmiä yrityksen talouden kehittämisessä ja osaa tunnistaa ja luoda 

uutta, erityisesti biotalouteen liittyvää kasvua omassa organisaatiossaan. Opiskelija osaa edistää ja 

hyödyntää innovaatioita kasvun aikaansaannissa biotaloudessa. Hän osaa johtaa biotalouden 

innovaatioprosesseja arvoverkkojen synnyttämiseksi 

 

Sisällöt: Biotalousalan kannattavuuden tunnistaminen, uuden kysynnän luonti, biotalouden 

potentiaalien tunnistaminen ja biotalouskeksinnön/-invention johtaminen innovaatioksi  

Oppimateriaali:  

Arviointi: Hyväksytty / Korjattavaa 

Ajoitus: Tammi-Helmikuu 2019 

 

Digitalisaatio muutosvoimana, HAMK 5 op 

Ajoitus:  Marras-Joulukuu 2019 

Osaamistavoitteet: 

Sisällöt: 

Oppimateriaali: 

Arviointi: Hyväksytty / Korjattavaa 

Ajoitus: Marras-joulukuu 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Helsingin yliopisto: 

Biotalouden energiaketjut (MAAT-015), HY 5 op 

Sisältö: Opiskelija perehtyy energian tarpeeseen ja bioenergian tuotantomuotoihin sekä bioenergian 

tuotannon merkitykseen maassamme. Puubiomassan korjuu, jalostaminen energiatuotteiksi ja 

energian tuottaminen puusta ovat kurssin keskeistä sisältöä. Bioenergian tuotannon 

ympäristövaikutukset käsitellään monipuolisesti. Kurssilla tehdään harjoituksia, joiden avulla 

opiskelija oppii ymmärtämään energiantuotantoon ja käyttöön liittyviä suuruussuhteita ja fysikaalisia 

lainalaisuuksia.  

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää bioenergian tuotannon rajallisuuden 

ja osaa arvioida bioenergian merkitystä Suomen energiahuollossa, hän tutustuu puubiomassan 

jalostamiseen energiatuotteiksi ja energian tuottamiseen puusta sekä bioenergian tuotannon 

ympäristövaikutuksiin. Hän ymmärtämään energiantuotantoon ja käyttöön liittyviä suuruussuhteita 

ja fysikaalisia lainalaisuuksia sekä osaa laskea energian yksikkömuunnoksiin, energiasisältöön, 

tehoon ja hyötysuhteeseen liittyviä peruslaskutoimituksia. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: Tammi-helmikuu 2019. 

 

Kestävä ruoantuotanto (MAAT-022), HY 5 op 

Sisältö: Kestävyyden käsite; ruoantuotantojärjestelmän osat ja rajaukset; järjestelmämallit; hiilen, 

typen, fosforin ja veden kierrot; hyötysuhde, tehokkuus, taseet ja kuormitusmuodot; primääri- ja 

sekundäärienergia, suora ja epäsuora energia; elinkaariarviointi, yksinkertaistetut menetelmät ja 

jalanjäljet; biologinen tuotanto ja kulutus; ekosysteemipalvelut, paikalliset ja alueelliset 

populaatioprosessit. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kestäviin ruoantuotantojärjestelmiin ja 

maataloustuotannon keskeisiin aine- ja energiakiertoihin, taseisiin sekä ympäristövaikutuksiin. 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ruoantuotannon järjestelmänä, joka nivoutuu luonnon 

muihin järjestelmiin sekä määritellä keskeiset ainekierrot ja tunnistaa maatalouden osallisuuden 

niissä, osaa tunnistaa ja kuvata ympäristövaikutuksia sekä energiavirtoja ruoantuotantoketjussa sekä  

arvioida yksinkertaisten laskelmien avulla ruoantuotantojärjestelmien aine- ja energiataseita ja osaa 

kuvata viljelyillä alueilla tapahtuvien elollisten prosessien riippuvuuden muun maiseman 

prosesseissa ja vaikutuksen niihin. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: Maalis-huhtikuu 2019. 

 

 

 



Kiertotalous Nyt (MAAT-051) MOOC, HY 5 op 

Sisältö: Johdanto kiertotalouteen: kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot 

sekä liikkuminen ja logistiikka.   

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla kiertotalouden tavoitteet ja 

mahdollisuudet eri sektoreilla. Hän osaa arvioida erilaisten tuotteiden ja tuotantojärjestelmien sekä 

palveluita kiertotalouden näkökulmasta sekä tunnistaa niiden kehityskohteita.  

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: marras-joulukuu 2019. 

  

Ympäristötaloustieteen perusteet (YET-005), HY 3 op (MOOC) 

Sisältö: Ympäristötaloustieteen kurssi johdattaa uudenlaiseen tietoon: lukion biologian, maatiedon 

ja yhteiskuntaopin tiedot täydentyvät ja jäsentyvät uudeksi ajatteluksi, ympäristöpolitiikan teoriaksi. 

Kurssilla teoriaa sovelletaan ilmastonmuutoksen hillintään, Itämeren suojeluun, luonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseen ja taloudellisen kasvun ympäristöllisten edellytyksiin.  

Osaamistavoitteet: Suoritettuaan kurssin opiskelija hallitsee ympäristötaloustieteen keskeiset 

käsitteet ja analyysin perusteet. Hän osaa suhteuttaa nämä periaatteet käytännön 

ympäristöpolitiikkaan ja ympäristöongelmiin. Hänellä on valmiudet syventää osaamistaan 

menetelmällisesti haastavammalla tasolla ympäristötaloustieteen jatkokurssilla. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: syys-lokakuu 2019 

 

 

Ympäristölainsäädäntö- ja hallinto (ENV-347), HY 5 op 

 

Sisältö: Lainsäädännön osalta keskitytään soveltuvin osin hallintolainsäädäntöön, ympäristön 
pilaantumisen torjuntaan, luonnonsuojeluun, vesiensuojeluun, vastuuseen jätteistä ja jätehuollosta 
sekä YVA-prosessiin. 

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ympäristöoikeuden yleiset 
periaatteet, ympäristöhallinnon päätöksenteon perusteet ja hallintomenettelyt sekä keskeisen 
ympäristölainsäädännön. Hän osaa soveltaa ympäristölainsäädäntöä käytäntöön ja hankkia 
itsenäisesti ympäristöoikeudellista tietoa.  



 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: maalis-huhtikuu 2019. 

 

Elintarvikekemian perusteet (EKT-112), HY 5 op  

Sisältö: Elintarvikkeiden keskeisten ainesosien rakenteet, tärkeimmät kemialliset ja funktionaaliset 

ominaisuudet sekä merkitys elintarvikkeissa. Reaktiot ja vuorovaikutukset prosessoinnissa ja 

varastoinnissa. Mitä uutta elintarvikekemiassa. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää elintarvikkeiden säilyvyyteen 

vaikuttavat tekijät ja yleisimmät elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävät yksikköoperaatiot sekä 

niiden vaikutukset elintarvikkeiden laatuun ja säilyvyyteen 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: maalis-huhtikuu 2019. 

 

Funktionaaliset elintarvikkeet (ETK-264), HY 3 op 

Sisältö: Kurssilla opiskelija perehtyy markkinoilla oleviin terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin sekä 

niiden ainesosien kemiaan ja bioaktiivisuuksiin.  

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee alan keskeisen termistön ja ymmärtää, 

millaista kliinistä näyttöä tarvitaan terveysväitteen hyväksymiseksi. Opiskelija osaa luokitella erilaisia 

ravitsemus- ja terveysväitteitä ja hakea tietoa hyväksytyistä ja ei-hyväksytyistä terveysväitteistä. 

Opiskelija pystyy arvioimaan, millä perusteilla ravitsemus- ja terveysväitteitä saa käyttää ja miten 

lainsäädännön asettamat vaatimukset huomioidaan tuotteen esillepanossa. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: syys-lokakuu 2019. 

  

Elintarvikkeiden makrokomponenttien kemia (EKT230), HY 5 op 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa nimetä ja luokitella elintarvikkeiden hiilihydraatit, proteiinit ja 

lipidit sekä ymmärtää niiden rakenteet ja keskeisimmät kemialliset ominaisuudet. Hän osaa soveltaa 

oppimaansa elintarvikkeiden ravitsemuksellisten ja teknologisten ominaisuuksien ja käytännön 

elintarvike-esimerkkien ymmärtämiseen. Lisäksi hän osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään 

kirjallisuuteen sekä laatia vastauksia annettuihin tehtäviin. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 



Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: marraskuu 2019 –helmikuu 2020. 

  

Elintarvikelainsäädäntö ja –valvonta (ETK-130), HY 5 op  

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää Suomen (Euroopan) 

elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan keskeiset periaatteet ja eri tahojen vastuualueet. Hän osaa 

hakea tarvittavan lainsäädännöllisen tiedon asianmukaisista lähteistä ja soveltaa tietoa. 

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: Syys-joulukuu 2019. 

 

 

Johdon laskentatoimi (YET-106), HY 5 op 

Sisältö: Kurssilla perehdytään elintarvikealan yritysten talouden ohjaukseen. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johdon laskentatoimen keskeiset 

käsitteet ja laskentamenetelmät. Hän tietää, millaista informaatiota erilaisissa elintarvikealan 

yritysten lyhyen ja pitkän aikavälin päätöstilanteissa ja tulosyksikkölaskennassa tarvitaan ja hallitsee 

mm. laskentakohteiden kustannusten ja kannattavuuden määrittämisen, 

tuotekustannuslaskentajärjestelmien rakenteen, budjetoinnin keskeiset periaatteet sekä 

investointilaskentamenetelmien käytön. Opiskelija tuntee miten tulosyksiköiden taloutta ohjataan ja 

hallitsee erilaisten suorituksen arvioinnin mittareiden käytön sekä osaa soveltaa tietoa tarvittavien 

analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen ja kehittämiseen elintarvikealan yritysten talouden 

ohjauksessa. 

 Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: Syys-lokakuu 2019. 

 

Rahoituksen suunnittelu ja johtaminen (YET-108), HY 5 op 

Sisältö: Kurssilla perehdytään elintarvikealan yrityksen rahoituksen suunnitteluun, 

rahoitusmarkkinoihin, rahoituksen teorian perusteisiin ja yritysanalyyseihin liiketaloustieteen 

näkökulmasta. 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva elintarvike-alan yrityksen 

rahoituksesta ja sen osa-alueista, mm. investointien ja liikepääoman suunnittelusta, rahoitusbudjetin 

laatimisesta sekä tulorahoitukseen ja ulkoiseen rahoitukseen liittyvästä tilinpäätös- ja 

verosuunnittelusta. Opiskelija hallitsee erilaiset yritys- ja rahoitusmuodot sekä tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen roolin informaation lähteinä yrityksen rahoittajille. Hän tuntee 

rahoitusmarkkinoiden keskeiset teoriat ja käsitteet, keskeiset rahoitusinstrumentit ja 



arvonmääritysmallit sekä ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toimintatapoja ja osaa soveltaa tietoa 

tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen. 

 Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: maalis-huhtikuu 2019. 

 

Cost-Benefit Analysis (AGERE-002) MOOC, HY 5 op 

Sisältö: To familiarize the student with the basic methods of cost-benefit analysis (hereafter CBA) 

and their application to the evaluation of projects and policies- 

Osaamistavoitteet: By the end of the course students should be able to Estimate the impacts and 

value the outcomes of projects using market prices, as well as have a very basic understanding of 

how outcomes that are not as easily measured in monetary terms are valued, to calculate the net 

present value of a project, to understand the impact of the choice of the discount rate on the net 

present value of a project, illustrate and critically assess the different theories regarding the choice 

of the discount rate. Student will  understand how uncertainty is incorporated into cost-benefit 

analysis and perform both partial and Montecarlo sensitivity analysis, how distributional issues can 

be incorporated into cost-benefit analysis and perform a simple distributionally weighted cost-

benefit analysis, the difference between cost-effectiveness and cost-benefit analysis and critically 

appraise the advantages and limitations of these two methods and to illustrate and critically 

appraise the philosophical and ethical underpinnings of costbenefit analysis and critically assess 

cost-benefit analyses and distinguish a well-conducted cost-benefit analysis from a poor one. 

 Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Arviointi: Ilmoitetaan kurssin alussa. 

Ajoitus: maalis-huhtikuu 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVIA: 

 

Novia: Cirkulär Ekonomi, 3 + 2 sp 

Den studerande: 

• känner till begreppen i vägkartan för Finlands cirkulära ekonomi (Sitra) 

• förstår bioekonomins cirkulära system inom lant- och skogsbruk 

• kan beskriva cirkulära system och förutsättningarna för en cirkulär ekonomi 

• känner till och kan beskriva olika framtids-scenarier för cirkulär ekonomi 

2 sp projekt 

• beskrivning av en vägkarta till cirkulär ekonomi i ett företag, på en gård, för en skogsfastighet 

eller för ett företag inom förädlingen av råvarorna. 

Innehåll:  

- Introduktion till cirkulär ekonomi 

- Hållbar matproduktion  

- Skogsråvarans förädlingsprocesser med utökade möjligheter till nya produkter från cellulosa, 

hemicellulosa, lignin och övriga ämnen från trä. 

Undervisningsformer: 

- Introduktion i form av närstudier. Litteraturstudier med rapportering.  Projektarbeten med 

presentationer. 

 

Novia: Natural Resource Economics, 5 sp 

The student: 

• has a deep understanding of the importance of natural resources for human welfare as well as 

why sustainable use of natural resources is necessary for economic growth and welfare 

• understands the role of market mechanisms in resource allocation and how market failures 

affects environmental quality and human welfare 

• can apply, within his/her own field, economic reasoning in analysis of environmental problems 

as well as efficient resource allocation and how these problems can be solved by 

implementation market-based and administrative instruments 

• is familiar with methods evaluating social net benefits of environmental protection as well as 

cost efficiency and what sorts of methods are used for economic valuation of environmental 

benefits 

• understands importance of EU:s and national policies and strategies to promote efficient 

resource allocation and sustainable development 

 

Contents: 

- The effects of sustainable use of natural resources for economic growth and welfare 



- Market mechanisms in resource allocation 

- How do market failures effect on human welfare 

- Economic aspects in analysis of environmental problems 

- Methods for evaluating social net benefits of environmental protection 

- Methods for economic valuation of environmental benefits 

- EU:s and national policies and strategies for promoting efficient recourse allocation and 

sustainable development  

Methods: 

- Lectures. Literature seminars. Projects with virtual presentations. 

 

Novia: International forestry, 3 sp 

The Student:  

• Can describe the circumstances for forestry in different countries 

• Can describe the principles of plantation forestry  

• Is aware of different forms of forest ownership 

• Is aware of the challenges of sustainability in a global perspective related to forestry 

• Is familiar with international wood trade and raw material flows 

Contets: 

- Introduction to international forestry with starting point in Finland 

- International forest agreements 

- International forest trade 

- Silvicultural methods 

- Plantation forestry 

- Forest ownership 

Methods: 

- Lectures, excercises and reporting writing 

 

 

Novia: International agriculture, 3 sp 

The Student: 

• Is familiar with development models in agriculture like Agroforestry and model farms 

• Is aware of the challenges of sustainability in a global perspective related to agriculture and 

climate change 

• Is familiar with international Agribusniess and food production and trade 

• Is knowledgeable in international agreements and trade barriers and their effect on agriculture 

 

 

Contents: 

- Agroforestry and model farms 



- Sustainability in a global perspective 

- International Agribusiness, food production and trade 

- International agreements and trade barriers 

Methods: 

- Lectures, exercises and reporting writing 

  

Novia: Bioeconomy Innovations, 3 sp + 3 sp 

The Student: 

• Knows the principles for developing sustainable innovation in a responsible manner 

• Understands the concept of Bioeconomy and how it relates to the forestry, agriculture and other 

Bioeconomy sectors  

• Is knowledgeable of working with innovation in a sustainable manner 

• Is familiar with the main companies in Finland working with Bioeconomy 

Contents: 

- Introduction to Bioeconomy 

- Practical implements in agriculture and forestry 

- Study visits to companies working with Bioeconomy innovation  

3 sp bioeconomy innovation project 

Methods: 

- Lectures, study visits, exercises and reporting writing. Project presentation. 

 

Novia: Naturturism och viltbruk, 5 sp 

Den studerande: 

• har en god kännedom i viltbrukets potential 

• känner till principerna för en förvaltning av viltstammen 

• har insikt i olika intressegruppers syn på viltbruk 

• har en fördjupad förståelse för planering av jord- och skogsbruk med hänsyn till viltets livsmiljöer 

• Har kännedom om potentialen för naturturism i den egna regionen 

Innehåll om viltbruk: 

- Viltbrukets potential 

- Adaptiv förvaltning av viltstammen 

- Hur är viltförvaltningen organiserad 

- Hänsyn till viltets livsmiljöer inom jord- och skogsbruk 

- Intressekonflikter kring viltstammens storlek 

 

Kan utveckla en turismidé till lönsam naturturism med beaktande av: 

• Naturens och kulturens hållbarhet 



• Säsongberoende 

• Behov av guidning och uthyrning av utrustning 

• Behov av övernattningar och matarrangemang 

• Behov av nätverk med andra företagare 

• Marknadsföringsmetoder  

Innehåll:   

- Casestudier kring naturbruksföretag med olika inriktning 

- Projektarbete med att utveckla en företagside för ett naturbruksföretag 

- En affärsplan görs upp och presenteras 

Arbetsformer: 

- Flerformsstudier. Föreläsningar kvällstid i Ekenäs. Självstudier med inlämningsuppgifter. 

Exkursioner. Affärsplan görs upp och presenteras. 

 

 

 

Novia: Sustainable Coastal Management, 6 sp 

The Student: 

• knows the concept of Integrated Coastal Zone Management 

• has basic knowledge of challenges in cross sectorial management of coastal areas  

• can identify stakeholders and how to involve them in the management process 

• understands how Maritime Spatial Planning can be used in sustainable coastal management 

• is familiar with relevant policies and legislation 

Contents: 

- Management process of coastal communities and ecosystems 

- Relevant legislation 

- Possibilities and challenges of cross sectorial management and international cooperation 

- Identification of different stakeholders and their influence on the management process 

Methods: 

- Lectures, project work, literature seminars, guest speakers 

  

Novia: Participatory processes and conflict management, 5 sp 

The student: 

• has skills to plan, manage and realize participation in processes 

• understands how conflicts begin and is able to discuss values and attitudes with different 

groups of people 

• is able to handle conflicts which arise in natural resource management in a professional and 

constructive manner 



Contents: 

- Introduction to participation in processes 

- Different types of conflicts 

- Values and attitudes in conflicts 

- Constructive and professional methods for handling conflicts connected to resource 

management  

Methods: 

- Lectures, case-studies, literature seminars 

 

Novia: GIS, 3 sp 

The Student 

• is able to handle geographic data in a GIS program 

• knows how to capture data using the Global Navigation Satellite System (GNSS) 

• can analyze geographical environmental data using different data sources and methods 

• can effectively visualize geographic information for different purposes 

Contents: 

- Basic understanding of Geographic Information Systems (GIS) 

- Practical use of GIS in bioeconomy 

- Editing geographic data in ArcGIS or QGis 

- Methods for analyzing GIS data using various data sources  

- Methods for visualizing geographic information for different purposes 

Methods: 

- Introduction in a computer classroom, exercises 

 


