
Välkommen till kursen Global miljöhistoria HT 2022
Vi är väldigt glada över att du har valt Cemus och kursen Global miljöhistoria (7,5
hp). I det här brevet finns lite kort information om kursen och viktiga datum för
kursregistrering och kursstart.

På kursen ska vi tillsammans försöka bredda våra perspektiv med exempel från
olika platser, tider och synvinklar. Vi hoppas att du kommer utmana och utveckla
dina egna föreställningar om relationerna mellan människa och natur. Med
utgångspunkt i samspelet mellan människor och deras miljö ger kursen en kritisk
historisk bakgrund till både globala miljöförändringar och dagens hållbarhet- och
utvecklingsdiskussion. Genom att växla mellan ett generellt perspektiv och specifika
nedslag i historien vill vi både ge en överblick och möjlighet till fördjupning. Vi ser
fram emot en inspirerande, spännande och rolig hösttermin tillsammans med dig
och dina kursare!

Varmt välkommen till Cemus!

Saga Holmgren & Ida Hedkvist

Praktisk information

Kursens främsta plattform för litteratur, schema, examination, inlämningar och
uppdateringar från oss kommer vara Studium, som ni når via www.studium.uu.se.
Kursen har också en egen hemsida www.cemus.uu.se/gmh. Här hittar du
examinationsöversikt, litteraturöversikt och preliminärt schema. Härifrån kan du
även klicka dig vidare till Hållbar utveckling A:s olika delkurser.

Kursinformation

Kursen pågår måndag 29 augusti (vecka 35) till fredag 28 oktober (vecka 43) 2022
och omfattar 7,5 högskolepoäng. Global miljöhistoria är en av delkurserna i Hållbar
utveckling A, men kan också läsas fristående. Undervisningen är förlagd till dagtid,
men frivilliga kvällsaktiviteter kan förekomma.

Kursens undervisning består av gästföreläsningar, workshops, grupparbeten,
seminarier och skriftliga arbeten. Examination sker i form av seminarium, muntliga
presentationer och en avslutande individuell skrivuppgift. En examinationsöversikt
finns tillgänglig både på Studium och kurshemsidan (http://www.cemus.uu.se/gmh/)
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Preliminärt schema hittar du också där. Uppsala universitet använder akademisk
kvart, vilket innebär att alla tillfällen startar kvart över helt klockslag.

Registrering och kursintroduktion

För att registrera dig på kursen behöver du först ett studentkonto, har du inte det
sedan tidigare aktiverar du det här: www.uu.se/konto. När du väl har ett konto kan
du själv registrera dig på kursen via Ladok student.ladok.se. Du behöver registrera
dig innan kursstart. Om du har frågor kring detta kontakta Cemus studierektor Sara,
sara.andersson@cemus.uu.se.

Kursintroduktionen hålls 29/8 klockan 08:15-11:00 i Hambergsalen, Geocentrum.
Hambergsalen ligger precis vid huvudingången, har du svårt att hitta kan du
använda www.uu.se/map.

Senare samma dag (18:15-20:00) kommer det också att hållas en paneldiskussion
på temat “Transcending Boundaries CEMUS +30 – Transforming Learning,
Universities and the World” med en av Cemus grundare Niclas Hällström, driver nu
What Next Forum, Aster Tommasini, amanuens på Cemus, m.fl. Diskussionen
kommer hållas i sal X i Universitetshuset.

Kurslitteratur

Vi kommer använda oss av boken: McNeill, J.R. & Stewart Mauldin, Erin. 2012. A
Companion to Global Environmental history. Oxford: Wiley & Sons.
Finns att låna som e-bok via universitetsbiblioteket.

Om du vill ha en egen kopia vänta inte med att införskaffa den, att vara ute i god tid
är bara till din fördel. Utöver kursboken kommer det finnas ett digitalt
litteraturkompendium med kompletterande artiklar och annat material. Kompendiet
består av 3-4 texter, videor och ljudfiler i veckan, som görs tillgängliga via Studium.

Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss på saga.holmgren@cemus.uu.se
och ida.hedkvist@cemus.uu.se

Vi ses snart!
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