Examinationsöversikt för Livsfilosofi och det moderna samhället 2022
I det här dokumentet finns samtliga deadlines och examinerande tillfällen på kursen.
Kursplan och kursmål hittar ni här:
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1MV064&lasar=21
%2F22&typ=1
___________________________________________________________________
Examinationskraven för Livsfilosofi och det moderna samhället
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 ett
fördjupningsarbete.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna
examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt.
Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets
samordnare för studenter med funktionsnedsättning.
___________________________________________________________________
Omexamination
Som student har du rätt till omexamination om du missar ett examinerande tillfälle
eller en inlämning. Kursen har ett datum för om-seminarium. Om du missar ett eller
flera seminarier måste du närvara vid detta. Missar du inlämningar av
seminarieuppgifter kan dessa lämnas in till kurskoordinatorerna fram till terminens
slut (d.v.s. 6e juni). Inlämning av omexamination (betygsätts U-3, 4, 5) samt
seminarieuppgifter efter terminens slut skickas till denna mailadress:
resubmissionscemus.uu@analys.urkund.se.
Uppgifter som lämnats via denna adress omexamineras fyra gånger per år.
Närmaste datum och mer information kan hittas här:
http://www.cemus.uu.se/late-submissions-cemus-2021-2022/. Notera att frågor inte
besvaras på denna mail. Skriv istället till kurssamordnare Ewa Livmar:
ewa.livmar@cemus.uu.se.

Livsfilosofi och det moderna samhället 7,5 hp
28 mars - Inlämning seminarieuppgift 0,66 hp
Bedömning: U-G
29 mars - Seminarium (aktivt deltagande) 0,75 hp
Bedömning: U-G
4 april - Inlämning seminarieuppgift 0,66 hp
Bedömning: U-G
11 april - Inlämning seminarieuppgift 0,66 hp
Bedömning: U-G
12 april - Seminarium (aktivt deltagande) 0,75 hp
Bedömning: U-G
22 april - Inlämning deluppgift (icke-obligatorisk)
29 april - Inlämning deluppgift (icke-obligatorisk)
6 maj - Inlämning deluppgift (icke-obligatorisk)
13 maj - Inlämning skriftlig redovisning 3,5 hp
Bedömning: U - 3,4,5
30 maj - Inlämning underlägg för muntlig redovisning
Bedömning: U-G
31 maj - Muntlig redovisning (seminarium) 0,5 hp
Betyg: U-G
2 juni - Omseminarium (obligatorisk om du har missad seminarier)
Bedömning: U-G
___________________________________________________________________
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