
Varmt välkommen till kursen Hållbar utveckling A!

Vi är väldigt glada över att du har valt CEMUS och kursen Hållbar utveckling A!
I det här brevet finns mer information om kursen och viktiga datum för kursregistrering
och kursstart.

I kursen kommer vi att diskutera hållbar utveckling utifrån ett tvärvetenskapligt och
ämnesöverskridande perspektiv. Vi kommer att titta närmare på den vetenskapliga
förståelsen av hållbar utveckling och hur den skiljer sig från bilden i media och
samhället i stort liksom hur vi kan driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.
Fokus ligger på att skapa kunskap och handlingskraft i arbetet för hållbar utveckling.

I kursen kommer vi att belysa hur samhället och naturen hänger ihop och utifrån det
diskutera globala överlevnadsfrågor som hur klimatförändringarna kan tacklas,vad som
är en rättvis fördelning av jordens resurser och hur vi kan bygga en ekonomi som
skapar välfärd inom ramen för planetens gränser. Vi kommer fråga oss vad det finns för
handlingsutrymme i förhållande till dagens utvecklingstrender och vilka frågor som är
viktigast att ställa
– både till oss själva, till varandra och till världens ledare.

“Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day, I can hear her
breathing.” – Arundhati Roy

Vi ser fram emot en inspirerande, spännande och rolig hösttermin tillsammans med dig
och dina kursare. Vi vill därför hälsa er varmt välkomna till CEMUS och en termin som
vi tillsammans ska göra både intressant och utvecklande!

Varmt välkommen till CEMUS!

Pontus Roseen & Sonja Nettelbladt, kurskoordinatorer
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Registrering och kursintroduktion

Innan kursen börjar behöver du registrera dig. Du hittar information om kursregistrering
i ditt antagningsbrev men observera att ni måste registrera er före kursstarten.
Kontakta jenny.thor@geo.uu.se om du har frågor kring registreringen.

Kursintroduktionen hålls 30 augusti kl 10.15 i TBD. Den 1 juni upphävdes Folkhälso-
myndighetens rekommendation om distansundervisning och vi planerar att hålla
undervisningen på plats i höst. Då läget kan komma att ändras ber vi dig hålla utkik
på kurshemsidan cemus.uu.se/hua som uppdateras löpande.

Gemensam introduktionsföreläsning

Den 30 augusti anordnar CEMUS även en öppen föreläsning med Stefania Barca,
professor i Climate Change Leadership vid Uppsala universitet, som alla studenter
är välkomna att delta i. Föreläsningen har titeln “Climate, Covid and the Global Care
Crisis: New Pathways for a Just Transition” och hålls kl 18.15-20.00 i Sal X (tio),
Universitetshuset, Biskopsgatan 3.

Kursinformation

Kursen ges under höstterminen som pågår
vecka 35, 2021 till vecka 2, 2022. Terminen är
indelad i två perioder där första perioden pågår
30 augusti till 27 oktober och andra perioden
28 oktober till 16 januari. Universitetet tillämpar
akademisk kvart vilket innebär att alla lektioner
börjar kvart över helt klockslag.

Kursen består av fyra delkurser om totalt
30 högskolepoäng. Kursen ges på helfart
vilket motsvarar 40 timmars studier/vecka.
Undervisningen är förlagd till dagtid, men
frivilliga kvällsaktiviteter kan förekomma.
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Kursplattform

Vi använder oss av plattformen Studium för att dela information, kursmaterial, schema,
inlämningar och uppdateringar. Du når plattformen via studium.uu.se och kan logga in
efter att du registrerat dig. Kursen har också en egen hemsida på cemus.uu.se/hua där
du hittar examinationsöversikt, litteraturöversikt och preliminärt schema.

Kurslitteratur

De kursböcker som ingår i kursen finns listade i dokumentet ”Litteraturöversikt Hållbar
utveckling A” som du hittar på Studium och på kurshemsidan. Utöver kursböckerna
kommer varje delkurs att ha ett digitalt kompendium med kompletterande artiklar och
kursmaterial som du hittar under respektive delkurs sida på Studium.

Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss på pontus.roseen@cemus.uu.se
och sonja.nettelbladt@cemus.uu.se.

Vi ses snart!

Pontus & Sonja
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