Varmt välkommen till CEMUS och kursen
Hållbar utveckling A hösten 2020!
Hur kan vi anpassa samhällen till klimatförändringar och minska växthusgasutsläppen, gå mot en mer
rättvis fördelning av jordens resurser och bygga en ekonomi som skapar välfärd inom ramen för
planetens gränser? Vad finns det för handlingsutrymme i förhållande till dagens utvecklingstrender?
Vilka frågor är viktigast att ställa - till oss själva, varandra och världens ledare?
Another world is not only possible, she is on her way.
On a quiet day, I can hear her breathing. - A. Roy
I kursen kommer vi att, utifrån ett tvärvetenskapligt och ämnesöverskridande perspektiv, behandla
frågor som rör dessa, och andra, globala överlevnadsfrågor. Fokus ligger på att skapa kunskap och
handlingskraft i arbetet för hållbar utveckling.
Välkommen till en intressant och utvecklande termin här på CEMUS!

OBS! För att behålla din plats på kursen måste du:
Registrera dig digitalt på Studentportalen (www.studentportalen.uu.se).
Registreringen öppnar 30 juli och stänger den 30 augusti. Kontakta Jenny Thor om du har
några frågor om registreringen: jenny.thor@geo.uu.se

Kursstart
Vi kan nu meddela att Kursintro den 31/8 kl. 9-12 sker i det digitala verktyget Zoom. Ni når
kursintrot genom att klicka på ''Zoom'' i vänsterspalten i Studium och sedan ''Join'' på mötet för
Välfärd, utveckling och globalisering. Läs gärna också Zoomguiden om användning av Zoom för
studenter som finns uppladdat i Studium.

Förberedande uppdrag inför kursstart
Inför kursstart vill vi att ni mailar en bild, ett citat, en fråga, ett kort filmklipp, en dikt, en låt, en graf,
ett ramverk eller någonting annat som du tycker illustrerar hållbar utveckling idag, 2020. Skicka ditt
bidrag till lovisa.hakansson@cemus.uu.se och ewa.livmar@cemus.uu.se senast måndag 24 augusti!

Praktisk information
Kursens främsta plattform för litteratur, schema, examination och inlämningar kommer vara Studium,
som ni når via www.studium.uu.se. Kursen börjar vecka 36 och slutar vecka 2. Kursen omfattar totalt
30 högskolepoäng och ges på helfart vilket motsvarar 40 timmars studier/vecka.
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Kurslitteratur
De böcker som behöver införskaffas inför kursstart går att finna i dokumentet ”Litteraturöversikt
Hållbar utveckling A”, som finns uppladdat på kurssidan.

Kursens struktur
Hållbar utveckling A består av 4 delkurser om totalt 30 hp:

Gemensam introduktionsföreläsning
På kvällen den 31 augusti anordnas CEMUS introduktionsföreläsning för höstens alla kurser, så boka
den kvällen redan nu. Information om föreläsningen finns i schemat för Hållbar utveckling A i Studium.
Återigen varmt välkommen till kursen. Vi ses måndag den 31 augusti!
Lovisa Håkansson & Ewa Livmar – Kursledningen

We don’t have all the answers in how to do this,
so let’s begin the journey by making sure we’re asking the right questions.
- J. Agyeman
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