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Välkommen till kursen Global Miljöhistoria (7,5 hp)! 

Vi är väldigt glada över att du har valt att söka dig till CEMUS och kursen Global 

Miljöhistoria. I det här brevet finns lite kort information om kursens utformning och viktiga 

datum för kursregistrering samt kursstart.  

Våra förhoppningar är att du under hösten ska utmanas och inspireras av de ömsesidiga 

relationerna mellan människa och natur från olika vinklar, olika platser och i olika tider. Med 

utgångspunkt i samspelet mellan människa och natur ger kursen en kritiskt historisk 

bakgrund både till globala miljöförändringar och dagens miljö- och utvecklingsdiskussion. 

Genom att växla mellan ett generellt perspektiv och specifika nedslag i historien vill vi ge 

både en överblick och djupare förståelse. Vi ser fram emot en utmanande, inspirerande och 

spännande hösttermin tillsammans med dig och dina kursare!  

Varmt Välkommen till CEMUS! 

Amanda Hadzidedic & Märta Björk   

Global Miljöhistoria 

 

Kursinformation 

Kursen pågår måndag 31 augusti (v.36) till fredag 23 oktober (v.43) 2020 och omfattar 7,5 

högskolepoäng. Undervisningen är förlagd till dagtid, men frivilliga kvällsaktiviteter kan 

förekomma.  

Kursens undervisning består av gästföreläsningar, grupparbeten, seminarium och skriftliga 

arbeten. Examinationen sker i form av seminarium med tillhörande skriftlig förberedelse, 

muntliga presentationer och en avslutande individuell skrivuppgift. En examinationsöversikt 

finns tillgänglig på kurshemsidan (www.cemus.uu.se/gmh).  

Schemat finner du också på kurshemsidan. Uppsala universitet använder sig av akademisk 

kvart, vilket innebär att alla tillfällen startar kvart över helt klockslag (om det exempelvis står 

”föreläsning 10-12” startar lektionen 10.15).  

 

Registrering och kursintroduktion  

Kursregistrering sker på www.studentportalen.uu.se. Du hittar dina inloggningsuppgifter i 

utskicket från Uppsala universitet. Sista dagen för registrering till kursen är 30 augusti. 

Kontakta jenny.thor@geo.uu.se om du har frågor kring detta. 

Kursintroduktion sker 1/9 klockan 9.15. På grund av rådande situation med Coronaviruset 

kan vi inte i dagsläget bekräfta vilken sal vi kommer vara i. Håll er uppdaterade på kurssidan 

www.cemus.uu.se/huadär vi kommer lägga ut information så fort vi vet mer.  

 

 

Gemensam Introduktionsföreläsning 
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På kvällen den 31 augusti anordnas CEMUS introduktionsföreläsning för höstens alla kurser, 

så boka den kvällen redan nu!  På kurssidan kommer vi så snart vi vet mer om 

föreläsningens tema och tid publicera den informationen.  

 
 
Obligatorisk kurslitteratur 

Vi kommer använda oss av två kursböcker: 

• Ponting, Clive, 2007: A New Green History of the World  

• Sörlin, Sverker (2017). Antropocen: en essä om människans tidsålder  

 

Vänta inte med att införskaffa kurslitteraturen, att vara ute i god tid är bara till din fördel. 

Utöver kursböckerna kommer det finnas ett litteraturkompendium med kompletterande 

artiklar och annat läromaterial.  

• Totalt 3-4 texter, videos, audio och/eller annat lärandematerial i veckan tillgängliga via 

Studium. 

Praktisk information 

Kursen har en egen hemsida på CEMUS kursportal www.cemus.uu.se/gmh. Här hittar du 

preliminärt schema och hemsidan kommer uppdateras löpande med mer information. 

Härifrån kan du även klicka dig vidare till kursens olika delkurser.  

Kursens främsta plattform för litteratur, schema, examination och inlämningar kommer vara 

Studium, som ni når via www.studium.uu.se.  

 
Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss på amanda.hadzidedic@cemus.uu.se 
och marta.bjork@cemus.uu.se.  
 

Vi ses snart! 

/Amanda & Märta 
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