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.
Kursen kommer även 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.

Registrering och kursintroduktion
Du hittar information om kursregistrering i ditt antagningsbrev. Om du missar att
registrera dig i tid, men fortfarande vill gå kursen, kan du kontakta Sara Andersson,
CEMUS studierektor. Hon kommer att undersöka om det finns möjlighet att erbjuda
dig en plats på kursen (registrering är inte garanterad och beror på om det
fortfarande finns platser i kursen). Du når henne på sara.andersson@cemus.uu.se.
Skriv "registrering" i ämnesraden. På kursintroduktionen kommer du få vidare
information om CEMUS också.
Kursintroduktionen hålls 29 augusti kl 08.15 i Hambergsalen, Geocentrum,
Villavägen 16.

Kursinformation
Kursen ges under höstterminen och pågår från vecka 35, 2022 till vecka 2, 2023.
Terminen är indelad i två perioder där första perioden pågår mellan 29 aug–28 okt
och andra perioden 31 okt–13 jan. 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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Under första perioden läses kurserna Global miljöhistoria (GMH) och Välfärd,
utveckling och globalisering (VUG) jämsides på halvfart. Detsamma gäller under
andra perioden för kurserna Klimatet, energin och det moderna samhället (KE)
och Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling (KP). Kurserna
GMH och KE ges även som fristående kurser och har därför egna sidor på Studium.

Studium
Vi använder oss av plattformen Studium för att dela information, kursmaterial,
schema, inlämningar och uppdateringar. Under rubriken Moduler i menyn till vänster
hittar du schema, artikelkompendium, examinationsöversikt och studieguider med
mera. Här kommer du även att hitta all information du behöver om delkurserna. Till
Studium loggar du in via UU med ditt studentkonto.

Kursmaterial
De kursböcker som ingår i kursen finns listade i dokumentet HUA Litteraturöversikt
på Studium. Var gärna ute i god tid för att få tag i kursböckerna tills kursstart. Övrigt
material och artiklar som tillkommer under kursens gång kommer att finnas
tillgängligt på Studium.

Varmt välkommen till CEMUS!
Klara Thelin & Rosanna Stridell
Kurskoordinatorer (VUG & KP)
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