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Högskolan Dalarnas öppna hemsida 
 
Hållbar utveckling: http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Hogskolans-uppdrag/Hallbar-utveckling/ 
Hållbar utveckling i undervisning och forskning: http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Hogskolans-

uppdrag/Hallbar-utveckling/Miljoarbete-i-praktiken/ 
Högskolans huvudprocesser: http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Hogskolans-

uppdrag/Kvalitetsarbete/Hogskolans-Processkarta/ 
Samverkansorganisationer: http://www.du.se/sv/Samverkan/Samverkansorganisationer/ 
Utbildning: http://www.du.se/sv/Utbildning/ 
 
 
Refererade kurser vid Högskolan Dalarna med kurskod 
 
Energisystemens resurshantering och miljöpåverkan 5 hp (EG2005) 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik 15 hp (EG2004) 
Farmakologi 4,5 hp (MC1079) 
Introduktion till hållbara energisystem 3,5 hp (EG1003) 
Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 7,5 hp (VÅ1053) 
Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp (VÅ1052) 
Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang 30 hp (VÅ2025) 
Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad 7,5 hp (VÅ2028) 
Video på nätet 1: audiovisuell retorisk kommunikation 15 hp (BQ2052) 
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