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Mikrobiologi för icke-mikrobiologer
- Steg 1
En pedagogisk mikrobiologikurs
Online - När det passar er!

Vad är E-kursen: Mikrobiologi för icke-mikrobiologer?

Hur lång är kursen?

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1 är en kurs Online som
genomförs direkt i webbläsaren och ger ett personligt kursintyg som
går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Kursens beräknade längd är ca 1 timme och 25 minuter, med
föreläsningsdelar på sammanlagt 62 minuter, med kontrollfrågor efter
varje delmoment samt avslutningsvis en kort utvärdering

Vad är kursens syfte?

Hur betalar jag och hur länge gäller kurslicenserna?

Kursen syfte är att, utifrån perspektivet renhet och hygien, ge en
grundläggande inblick i den mikrobiologiska världen på ett enkelt och
pedagogiskt sätt, samt ge kunskap om mikrobiologiska begrepp och uttryck.

Vilka riktar sig kursen mot?
Mikrobiologi för icke-mikrobiologer är avsedd för alla som saknar formell
kompetens inom ämnesområdet mikrobiologi, och som trots detta, på
ett eller annat sätt, kommer i kontakt med mikrobiologiska begrepp och
uttryck. Exempelvis operatörer, arbetsledare, laboratoriepersonal,
underhållspersonal, samt alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt
med mikrobiologi.

Ni betalar kurslicenserna (en kurslicens per kursdeltagare och kurs) med kort
(Visa/MasterCard med Verified by Visa/MasterCard SecureCode), och ni får
tillgång till kursen direkt efter godkänd betalning. Därefter kan ni tilldela
kurslicenserna (inom 90 dagar), och kursdeltagaren kan genomföra kursen
(inom 90 dagar efter tilldelning) när det passar er. Kurserna säljs uteslutande
till juridiska personer - Se våra Terms and conditions, samt våra Frågor och
svar för mer information.

För beställning mot faktura
Kontakta oss på sales@mcleaned.com för mer information.
- Vänd för kursinnehåll

Se www.mcleaned.com för aktuella priser
© Mcleaned AB

Så här fungerar det:

Mikrobiologi för icke-mikrobiologer - Steg 1
Kursinnehåll:

Steg 1

Del 1 - Introduktion och historik | 11 min

Gå in på mcleaned.com,
skapa ett konto, välja antal
kurslicenser och betala med kort
För betalning mot faktura,
kontakta oss för mer information

- Historik
- Mikroorganismernas plats i biologin

Del 2 - Cellen | 10 min
- Den minsta biologiska enheten
- Cellens uppbyggnad
- Icke-vetenskaplig indelning

Del 3 - Mikroorganismerna | 18 min

Steg 2
Tilldela kursen till dig själv
eller till dina anställda,
få omedelbar tillgång till kursen
och genomför kursen när det
passar dig/er

- Generella karakteristiska drag
- Bakterier
- Svampar
- Alger
- Protozoer
- Virus

Del 4 - Reproduktion | 15 min
- Krav för reproduktion
- Asexuell förökning
- Begrepp: Desinfektion och Sterilisering

Steg 3

Del 5 - Metabolism | 8 min

Ladda ner det personliga
kursintyget efter avklarad
kurs

- Cellens innehåll
- Näringsämnenas funktion
- Heterotrofa organismer och Autotrofa organismer
- Katabolism och Anabolism
- Behov av syre

Se klipp från kursen, kontaktinformation samt priser på www.mcleaned.com
© Mcleaned AB

