
Examinationsöversikt Hållbar utveckling B 2019 

I det här dokumentet presenteras samtliga deadlines och tillfällen då ni blir examinerade på 

kursen. Kursen består av fem obligatoriska moment om 6 hp. Det slutgiltiga betyget för 

Hållbar utveckling B är en sammanvägning av resultaten från de olika momenten. Kursplan 

och kursmål hittar ni här: 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kKod=1MV021  

Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, 

världsbilder och visioner (Värderingar, världsbilder och visioner) 

Studenterna examineras genom skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier. 

6 februari - Seminarium I 

Deadline för inlämning av förberedande skrivuppgift: 1/2, 17.00 

Bedömning: U-G 

 

21 februari - Seminarium II 

Deadline för inlämning av förberedande skrivuppgift: 15/2, 17.00  

Bedömning: U-G 

 

6 mars - Seminarium III 

Bedömning: U-G 

 

8 mars - Individuell slutuppgift 

Bedömning: U-3-4-5 

 

Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik 

(Teknik, makt och mänsklighetens framtid) 

Studenterna examineras genom skrivuppgifter inför aktivt deltagande vid seminarier (3 hp), 

samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (3 hp). 

12 februari - Debattseminarium  

Deadline för inlämning av förberedande skrivuppgift: 17.00 

Bedömning: U-G 

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kKod=1MV021


26 februari - Litteraturseminarium  

Deadline för Inlämning av skrivuppgift inför seminarium: 17.00 

Bedömning: U-G 

 

8 mars - Skriftlig redovisning av projektarbete  

Deadline: 8 mar 17.00 (inlämning via Studentportalen) 

Bedömning: U-3-4-5 

 

Förändringsprocesser - ledarskap, kommunikation och organisation 

Skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp), samt skriftlig och muntlig 

redovisning av projektarbete (3 hp). 

15 mars – Seminarium I 

Deadline för inlämning av förberedande skrivuppgift: 9.00 

Bedömning: U-G 

 

19 mars – Skriftlig inlämning av projektarbete 

Deadling: 9.00 

Bedömning: U-G 

 

22 mars – Seminarium II 

Deadline för inlämning av förberedande skrivuppgift: 9.00 

Bedömning: U-G 

 

26 mars – Skriftlig inlämning av projektarbete 

Deadline: 10.00 

Bedömning: U-G 

 

 



3 april – Examinerande muntlig redovisning av projektarbete 

Bedömning: U-G 

 

5 april – Inlämning skriftlig redovisning av projektarbete 

Deadline: 17.00  

Bedömning: U, 3, 4, 5 

 

Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling 

(Livsfilosofi och det moderna samhället) 

Studenterna examineras genom skrivuppgifter inför aktivt deltagande vid seminarier (3 hp), 

samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (3 hp). 

11 april – Seminarium 

Deadline för Inlämning av skrivuppgift inför seminarium: 17.00 

Bedömning: U/G 

 

16 april – Seminarium 

Deadline för Inlämning av skrivuppgift inför seminarium: 17.00 

Bedömning: U/G 

 

23 april - Seminarium 

Deadline för Inlämning av skrivuppgift inför seminarium: 17.00 

Bedömning: U/G 

 

2 maj - Seminarium 

Deadline för Inlämning av skrivuppgift inför seminarium: 17.00 

Bedömning: U/G 

 

 



7 maj - Seminarium 

Deadline för Inlämning av skrivuppgift inför seminarium: 17.00 

Bedömning: U/G 

 

9 maj - Seminarium 

Deadline för Inlämning av skrivuppgift inför seminarium: 17.00 

Bedömning: U/G 

 

14 maj - Seminarium 

Deadline för Inlämning av skrivuppgift inför seminarium: 17.00 

Bedömning: U/G 

 

16 maj - Seminarium 

Deadline för Inlämning av skrivuppgift inför seminarium: 17.00 

Bedömning: U/G 

 

28 maj - Muntlig redovisning av projektarbete 

Bedömning: U/G 

 

7 juni - Skriftlig redovisning av projektarbete  

Deadline 17.00 

Bedömning: U/3/4/5 

 

B-uppsats i hållbar utveckling 

Studenten examineras genom författande av B-uppsats och opponering (6 hp). 

17 april – Delopponering I: Problemformulering 

Deadline för inlämning av utkast på uppsats: 15/4, 17.00 

Bedömning: U-G 



6 maj - Delopponering II: Metod & bakgrund 

Deadline för inlämning av utkast på uppsats: 3/5, 17.00 

Bedömning: U-G 

 

22 maj - Delopponering III: Empiri & analys 

Deadline för inlämning av utkast på uppsats: 20/5, 17.00 

Bedömning: U-G 

 

5 juni – Slutopponering 

Deadline för inlämning av uppsats för slutopponering: 5/6 12.00 

Bedömning: U-G 

 

7 juni - Slutinlämning av uppsats 

Deadline: 17.00 

Bedömning: U-3-4-5 


