
Välkommen till Hållbar utveckling – 
värderingar, världsbilder och visioner 

VT 2015 

 



• Ditt namn 

• Vad är din sysselsättning/bakgrund? Studier/jobb? 

• Berätta om en dold talang! 



CEMUS utbildningsmodell 

Hållbar utveckling:  

• CEMUS: Centrum för miljö och hållbar utveckling.  

• Kurser på svenska och engelska som alla på olika sätt berör området 
hållbar utveckling.  

• CEMUS startades i början 90-talet av studenter som tyckte att det 
saknades tvärvetenskaplig utbildning för att möta de stora 
utmaningarna inom miljö och utveckling. Nu finns det ca 20 kurser.  

Studentlett med amanuenser:  

• Vi amanuenser är själva studenter eller var det nyligen. 

• Stort studentinflytande.  



Forts. CEMUS utbildningsmodell 

Gästföreläsare:  

• Vi bjuder in gästföreläsare från många olika discipliner för att skapa en 
tvärvetenskaplig utbildning och som ger er studenter en bred bild av ämnet. 
Något som behövs för att hantera ett så brett område som Hållbar utveckling.  

Seminarier, workshops och diskussioner: 

• Dessa är en mycket viktig del av kursen. Som student kan du bidra mycket till 
diskussionerna med egna kunskaper och den bakgrund du har.  

Arbetsgrupp:  

• Kurserna bygger på ett samarbete mellan studenter, amanuenser, lärare, forskare 
och andra aktörer i samhället. Arbetsgruppen ansvarar för kursens vetenskapliga 
och kunskapsmässiga kvalitet.  

Mer om CEMUS: http://www.csduppsala.uu.se/education/  

 

http://www.csduppsala.uu.se/education/
http://www.csduppsala.uu.se/education/


CEMUS verksamhet 

• CEMUS ligger på Geocentrum, Villavägen 16 

• Här finns våra kontor 

• CEMUS library/lab/lounge. Där kan ni sitta och plugga, böckerna till 
kursen går även att läsa där (ej för hemlån) 

• Här kommer de flesta föreläsningarna att äga rum  



CEMUS välkomstvecka  

• Måndag 19 januari: CEMUS Opening Lecture: Transformation in a Changing Climate 
– Revolution or Evolution? 
Karen O’Brien, Professor in Human Geography, Oslo University  
18.15-20.30, Hambergssalen, Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala 

• Onsdag 21 januari: CEMUS Öppen Föreläsning: Världsekonomi och hållbar 
utveckling – verkliga dilemman och mentala fängelser 
Örjan Appelqvist, författare samt docent i internationella relationer och ekonomisk 
historia  
17.15-19.00, Hambergsalen, Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala 

• Torsdag 22 januari: Welcome Lounge and Reception 
Please join us for an afternoon to kick-off yet another awesome spring semester at 
CEMUS. A great chance to get to know fellow students, course coordinators and 
others involved in co-creating the education at CEMUS – with some good tunes as a 
backdrop and snacks and drinks on the side. 
15.00-17.00 in CEMUS Library, Lab and Lounge, Villavägen 16 
 



Forts. CEMUS välkomstvecka  

• Torsdag 29 januari: Project café: Här får ni höra om olika 
studentprojekt som pågår på CEMUS och som ni kan delta i. Om ni vill 
starta upp ett eget projekt kan ni även presentera det här och hitta 
andra att arbeta tillsammans med.  

• Workshops:Workshops som ni kan delta i, registrering krävs (Den 
med Johan Gärdebo ingår i er kurs): 
http://www.csduppsala.uu.se/2015/critical-conversations-and-
workshop-series-in-higher-education/ 

• Mer info: www.csduppsala.uu.se Här kan ni även hitta information 
om framtida events.  
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Kursinformation 

Studentportalen: www.studentportalen.uu.se  

• Inlämningar 

• Digitalt kompendium (artiklar, bokkapitel etc.) 

• Gruppindelning (För litteratursamtal och grupparbeten) 

• Framsteg (Här kan ni se vad ni fått godkänt på) 

• Diskussionsforum 

Kursportalen: www.cemusstudent.se/vvv/  

• Här finns schema och all information om kursen och instruktioner till 
examination och litteratur 

• Titta på denna sida varje dag då den uppdateras regelbundet  

http://www.studentportalen.uu.se/
http://www.cemusstudent.se/vvv/
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Schema: www.cemusstudent.se/vvv/ 

Struktur hela VT-15 

+ Hållbar utveckling B (6hp) 

Fristående; Värderingar, världsbilder och visioner (15hp) 

Föreläsningsserie 
Tenta
rium 

Grupp 
arbete 

Hem 
tenta 

Litteratursamtal 

Diskussionsforum 

Det saknade perspektivet 

Föreläsningsserie 
Individuell 

fördjupning 



Tankar och reflektioner från veckan som gått 

 

Instruktioner finns på kursportalen under fliken examination 

 

Genomförs löpande under hela terminen i diskussionsforum på 
studentportalen (www.studentportalen.uu.se)  

 

Inlämning varje vecka senast söndag klockan 23.59.  

Diskussionsforum – Veckans reflektioner 

http://www.studentportalen.uu.se/


Er chans att påverka innehållet i kursen genom att arrangera två 
studiebesök 

26 februari – gemensam planering (ta med er förslag), uppdelning i två 
grupper 

23 mars – studiebesöken ska vara inbokade 

8 och 22 april – studiebesöken genomförs 

Instruktioner finns på kursportalen under fliken examination 

 

Det saknade perspektivet 



Resterande uppgifter 

Resten av uppgifterna kommer att presenteras på introduktionen för 
del 2 den 23 mars. 

Uppgifter som görs tillsammans med HUB presenteras i eftermiddag.  

 



Vad förväntar du dig av denna kurs? 


