Hjärtligt välkommen till höstens kurs i klimat, energi och det
moderna samhället!
Hej!
Vi är väldigt glada över att du har valt att söka dig till CEMUS och vår kurs i klimat, energi och
det moderna samhället. I detta brev finns lite kort information om kursens utformning samt
viktiga datum för kursregistrering och kursstart.
Våra förhoppningar är att du under hösten ska utmanas och inspireras av nutidens stora
klimat- och energifrågor och att du emot slutet av kursen kommer reflektera kring dessa frågor
med en djupare förståelse.
Vi ser mycket fram emot att få träffa dig och dina kursare den 31 oktober, välkommen!
Lisa & Sofia

Kursledning för Klimat, energi och det moderna samhället.

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when
we created them” - Albert Einstein

Kursinformation
Kursen startar 31 oktober vecka 44 och omfattar 7.5 högskolepoäng. Majoriteten av kursen
äger rum på dagtid, med undantag av några frivilliga kvällsaktiviteter. För att få godkänt på
kursen måste du närvara på minst 75% av de schemalagda tillfällena.
Kursen består av gästföreläsningar, grupparbeten, litteraturforum samt skriftliga arbeten.
Mer information om litteratur och examination kommer finnas tillgängligt på vår kurshemsida
längre fram.
Du kan redan nu kolla igenom det preliminära schemat som finns bifogat i detta mail.
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Registrering och Kursintroduktion
Kursregistrering sker på studentportalen.uu.se. Du hittar inloggningsuppgifter i utskicket från
Uppsala Universitet. Sista dagen för registrering till kursen är 23 oktober vid midnatt.
Obligatorisk kursintroduktion sker tisdagen den 31 oktober kl 10.15 i sal Småland på
Geocentrum. Notera även att undervisningen börjar redan samma dag.
För att behålla din plats på kursen måste du infinna dig vid den obligatoriska
kursintroduktionen den 31 oktober. Om du inte har möjlighet att närvara vid uppropet men
ändå vill behålla din plats på kursen måste du skicka en annan person till uppropet. Det räcker
inte att meddela oss i förväg om du vill behålla din plats.

Kontakt
Kursen använder sig av två plattformar, Uppsala Universitets Studentprotal och kursens
hemsida.
På studentprotalen kommer gruppindelningar och litteraturkompendium finnas tillgängliga.
Det är även där inlämningar och examinationer lämnas in: www.studentportalen.uu.se
På kurshemsidan finns information om schema, examinationsuppgifter samt övrig
kursinformation: www.web.cemus.se/ke/
Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss på lisa.nilsson@csduppsala.uu.se eller
sofia.ostblom@csduppsala.uu.se.

Vi ses snart!
Lisa Nilsson & Sofia Östblom
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