The generations that live around the turn of the twenty-first century are called upon
not only to bring their ecological footprint below the earth’s limits, but to do so while
restructuring their inner and outer worlds. That process will touch every arena of life,
require every kind of human talent. It will need technical and entrepreneurial
innovation, as well as communal, social, political, artistic, and spiritual invention.

–Meadows, Randers & Meadows, Limits to Growth: the 30-year update

Varmt välkommen till Hållbar utveckling B, vårterminen 2016!
Välkommen till Hållbar utveckling B och vårterminen vid CEMUS utbildning. Kursen syftar
till att utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt ge fördjupad kunskap och
handlingskapacitet i arbetet för en hållbar utveckling. Fokus ligger på fördjupningar
utifrån olika problemställningar, där din förmåga till självständigt arbete,
problemlösning, kommunikation, kritiskt tänkande och kreativitet utvecklas.
Obligatorisk registrering görs digitalt på studentportalen senast måndag 11e januari,
följt av obligatorisk kursintroduktion måndag 18e januari kl 11.15 i Norrland 2,
Geocentrum, Villavägen 16*
*Registrerar
dig
gör
du
själv
på
Uppsala
universitets
studentportal,
www.studentportalen.uu.se. Sista dagen för registrering är måndag 11 januari, du
MÅSTE registrera dig digitalt för att få en plats på kursen. Obligatorisk kursintroduktion
med upprop sker måndag 18 januari kl 11.15 i Norrland 2, Geocentrum, Villavägen 16.
För att behålla din plats på kursen måste du närvara vid kursintroduktionen! Detta på
grund utav att vi har många fler ansökningar än vi kan ta in studenter på kursen. Om du
är antagen som reserv ska du också närvara vid uppropet då det eventuellt kan bli lediga
platser i de fall antagna studenter inte dyker upp på uppropet. Kontakta studievägledare
Amanda Johnsson (susdev@geo.uu.se) om du har frågor om uppropet.

Praktisk information

Preliminära scheman och information för delkurserna ”Ekologiska, ekonomiska, sociala
och kulturella perspektiv på teknik”, "Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv
på värderingar, världsbilder och visioner" samt ”Förändringsprocesser – ledarskap,
kommunikation och organisation” hittar du på CEMUS kursportal, www.cemus.uu.se.
Klicka dig vidare till ”Education”, där hittar du alla delkurser.

Gemensam inspirations- och introduktionsföreläsning, måndag 18 januari kl
18.15–20.00 Hambergsalen, Geocentrum

Vi inleder terminen med en öppen introduktionsföreläsning gemensam för alla CEMUS
kurser med Doreen Stabinsky, Gästprofessor i klimatledarskap vid Uppsala Universitet
på temat “Education, Sustainable Development and the Challenges of Climate Change".
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Hållbar utveckling B består av fem delmoment
totalt 30 hp:

Ekologiska, ekonomiska, sociala
och kulturella perspektiv på
teknik (6 hp)

B-uppsats i hållbar utveckling
(6 hp)

Tvärvetenskapliga och historiska
perspektiv på värderingar,
världsbilder och visioner (6 hp)

Livsfilosofiska perspektiv på
individ, samhälle, miljö och
utveckling (6 hp)

Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation (6 hp)

januari

juni

B-kursens sammansättning och kursuppstarter
Hållbar utveckling B består av fem obligatoriska kursdelar:
Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik (6 hp,
samläses med kursen Teknik, makt och mänsklighetens framtid). Kursuppstart:
19 januari kl 17.15, Norrland 2, Geocentrum
Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och
visioner (6 hp, samläses med kursen Hållbar utveckling: Värderingar, världsbilder
och visioner). Kursuppstart: 18 januari kl 13.15, Norrland 2, Geocentrum
Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation (6 hp).
Kursuppstart: 8 februari kl 10.15, lokal meddelas senare
B-uppsats i hållbar utveckling (6 hp). Börjar andra halvan av terminen.
Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling (6 hp,
samläses med kursen Livsfilosofi och det moderna samhället). Börjar andra halvan
av terminen.
Observera att vi har en gemensam uppstart för Hållbar utveckling B måndag 18 januari
kl 11.15 i Norrland 2.

Kurslitteratur för första halvan av terminen
Tvärvetenskapliga och historiska
perspektiv på värderingar, världsbilder
och visioner (6 hp)
Evernden (1993), The Natural Alien
De la Reguera (2014),

Gränsbrytarna

Kurskompendium

Ekologiska, ekonomiska, sociala och
kulturella perspektiv på teknik (6 hp)
Hornborg (2006) Myten om

maskinen

Rifkin (2014), The Zero Marginal

Cost Society

Kurskompendium

Väl mött den 18e januari! / Kursledningen - Sanna Gunnarsson och Jakob Grandin
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