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Examinationsöversikt Hållbar utveckling A 

I det här dokumentet sammanfattas all examination på kursen Hållbar utveckling A HT 2020. 

I schemat samt på respektive delkurs sida i Studium kommer ni i god tid innan 

examinationen finna den information ni behöver för att kunna genomföra den.  

Kursplan och kursmål hittar ni här: 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kKod=1MV020  

 

 

Välfärd, utveckling och globalisering 

Från kursplanen: ”Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och 

aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning 

(3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.” Vilket i kursen genomförs 

enligt följande: 

• Tre seminarier med tillhörande förberedelse (4 sept, 25 sept och 16 okt, betyg U-G) 

 

• Deltagande i workshop (11 sept, betyg U-G) 

 

• Muntlig framställning av fördjupningsarbete (under seminariet den 16 oktober, betyg 

U-G) 

 

• Inlämning av individuell skrivuppgift om fördjupningsarbete (23 okt, betyg U-3,4,5) 

 

Uppsamlingsseminarium för missade tillfällen hålls 16 nov 2020 kl. 13-16.  

 

Global miljöhistoria 

Från kursplanen: ”Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och 

aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning 

(3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.” Vilket i kursen genomförs 

enligt följande: 

• Tre seminarier med tillhörande förberedelse (17 sept, 6 okt och 9 okt, betyg U-G) 

 

• Deltagande i workshop (2 okt, betyg U-G) 

 

• Muntlig framställning av fördjupningsarbete (under seminariet den 6 okt, betyg U-G) 

 

• Inlämning av individuell skrivuppgift om fördjupningsarbete (23 okt, betyg U-3,4,5) 

 

Uppsamlingsseminarium för missade tillfällen hålls 13 nov 2020 kl. 13-16.  

 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kKod=1MV020
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Klimatet, energin och det moderna samhället 

Från kursplanen: ”Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och 

aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning 

(3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.” Vilket i kursen genomförs 

enligt följande: 

• Tre seminarier med tillhörande förberedelse (20 nov, 17 dec och 11 jan, betyg U-G)  

 

• Deltagande i workshop (10 dec, betyg U-G)  

 

• Inlämning av grupparbete med tillhörande workshop (5 och 6 nov, betyg U-G)  

 

• Muntlig framställning av fördjupningsarbete (under seminariet 11 januari, betyg U-G)  

 

• Inlämning av individuell skrivuppgift om fördjupningsarbete (15 jan, betyg U-3,4,5)  

 

Uppsamlingsseminarium för missade tillfällen hålls 12 jan 2021 kl. 9-12.   

 

Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling 

Från kursplanen: ”Studenten examineras genom skriftlig och muntlig presentation av 

projektarbete (4 hp), deltagande vid workshops (2hp) samt individuell skriftlig uppgift (1,5 

hp).” Vilket i kursen genomförs enligt följande. 

• Sex under kursen obligatoriska projektworkshops (2 nov, 4 nov, 11 nov, 23 nov, 4 

dec, 18 dec, betyg U-G) 

 

• Deltagande i workshop (28 okt, betyg U-G) 

 

• Inlämning av projektplan samt projektrapport i grupp (11 nov och 16 dec, betyg U-G) 

 

• Muntlig presentation av projektarbete i grupp (16 dec, betyg U-G) 

 

• Inlämning av individuell skriftlig uppgift (13 jan, betyg U-G) 

 

Uppsamlingsseminarium för missade tillfällen hålls 21 dec 2020 kl. 13-16.  

 

 


