Varmt välkommen till Hållbar utveckling B vårterminen 2019!
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
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.
Vårterminen 2019 börjar måndag 21 januari. Vill du gå kursen måste du registrera dig
på Studentportalen, vilket kan göras från och med måndag 31 december till och med
söndag 20 januari 2019. Om du inte vill ha kvar din plats på kursen, skicka ett mail till
oss i kursledningen så att din plats kan gå till en student med reservplats.

Håll dig uppdaterad inför kursstart!
All information som du behöver inför kursstart (och under kursens gång) finns på kursens sida
på CEMUS kursportal: www.web.cemus.se/hub/. Där finns nu också ett preliminärt schema för
hela vårterminen publicerat. Varje delkurs har en undersida på kursportalen, och där hittar du
mer specifik information som rör just den delkursen - som kurslitteratur etc. Kom ihåg att
införskaffa kurslitteraturen inför kursstart!
Vi inleder terminen med en spännande öppen introduktionsföreläsning gemensam för alla
CEMUS kurser: A Pedadogy of the Light in the Eyes, med Jan van Boeckel, artist-educator,
anthropologist and filmmaker. Föreläsningen äger rum måndagen den 21 januari, kl. 18.1520.00 i Hambergsalen, Geocentrum Villavägen 16.

Hållbar utveckling B består av fem delmoment
Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv på teknik (TMMF) (6
hp, samläses med kursen Teknik, makt och mänsklighetens framtid)
■ Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och
visioner (VVV) (6 hp, samläses med kursen Hållbar utveckling: Värderingar,
världsbilder och visioner)
■ Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och organisation (FP) (6 hp)
■ B-uppsats i hållbar utveckling (6 hp)
■ Livsfilosofiska perspektiv på individ, samhälle, miljö och utveckling (LF) (6 hp,
samläses med kursen Livsfilosofi och det moderna samhället).
Delmomenten som förkortas TMMF och VVV går under v. 4-10 och läses parallellt. Vecka 1114 går delmomentet Förändringsprocesser och under v. 15-23 skriver du en B-uppsats i hållbar
utveckling samtidigt som du läser delmomentet Livsfilosofi. Alla delmoment syftar till att
komplettera varandra sett till både innehåll och form.
I Hållbar utveckling B kommer du både få arbeta praktiskt i att genomföra ett
förändringsarbete, stärka ditt akademiska självförtroende, utveckla ditt kritiska och prövande
förhållningssätt samt reflektera över din personliga roll och ditt förhållningssätt i och till hållbar
utveckling. En stor bredd av teman kommer att behandlas och frågor som sträcker sig från
teknikens roll i hållbar utveckling, till rollen av värderingar och paradigm kommer att diskuteras.
Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss via mail.
/Kursledningen
Lovisa Håkansson (lovisa.hakansson@cemus.uu.se)
Sanna Gunnarsson (sanna.gunnarsson@cemus.uu.se)
Alexis Engström (alexis.engstrom@cemus.uu.se)

Varmt välkomna den 21 januari!

