Examination: Deadlines
Hållbar utveckling A, ht 2013

Detta dokument gäller för kursblock 1: Introduktion till hållbar utveckling,
kursblock 3: Välfärd, utveckling och globalisering samt block 5: Kommunikation
och projektledning för hållbar utveckling.
Kursblock 2: Historiska perspektiv på miljö, utveckling och globalisering
samläses med kursen Global miljöhistoria och examinationsöversikt samt
examinationsuppgifter till detta block hittar ni på följande hemsida (som också
är hemsida för kursen Global miljöhistoria): http://cemusstudent.se/gmh/
Kursblock 4: Klimat, energi, ekosystem och resursanvändning i det moderna
samhället samläses med kursen Klimatet, energin och moderna samhället och
examinationsöversikt samt examinationsuppgifter till detta block hittar ni på
följande hemsida (som också är hemsida för kursen Klimatet, energin och det
moderna samhället): http://cemusstudent.se/ke/

Vecka 36
Ons 4/9
17:00 Examinerande: inlämning av Skrivuppgift 1 (individuell inlämning via
studentportalen)
Tor 5/9
Examinerande workshop: Hållbarhetsdebatt

Vecka 38
Tor 19/9
Examinerande seminarium: Ekokritik, examination av Oryx & Crake



Inget förseminarium
Följ Petra Hanssons instruktioner inför seminariet. Hennes powerpoint innehållande
instruktioner inför seminariet hittar ni på studentportalen.uu.se

Fre 20/9
Examinerande visionsworkshop: Vad är välfärd?


Ta med förberedelseuppgift till workshopen eller maila in den till hu@csduppsala.uu.se
(individuell inlämning)

Vecka 40
Mån 30/9 samt tis 1/10
Examinerande Pyramidworkshop
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Vecka 41
Fre 11/10
Examinerande Innovationsworkshop


Ta med behovsbeskrivning till workshopen (gruppvis, projektgrupper)

Vecka 43
Mån 21/10
17:00 Examinerande: inlämning av projektplan (gruppvis, via studentportalen,
projektgrupper)
Fre 25/10
Examinerande projektdag: feedback på projektplan

Vecka 44
Ons 30/10
Examinerande workshop: Systemtänkande


Utför de förberedelser som krävs (i projektgrupperna) och ta med förberedelser till workshopen
(gruppvis inlämning, projektgrupper)

Vecka 45
Fre 8/11
08:00 Lämna in skrivuppgift 2 ”Välfärd och utveckling” (individuell inlämning via
studentportalen)
08:00 Lämna in förseminarieuppgift (gruppvis inlämning av diskussionsprotokoll via
studentportalen, förseminariegrupper)
Examinerande seminarium: Välfärd, utveckling och hållbarhetsmål


Innan seminariet ska ni ha genomfört förseminarier i förseminariegrupperna. Ni ska också ha
lämnat in skrivuppgift 2 (individuellt)

Vecka 47
Fre 22/11
07:00 Lämna in statusrapporten från ert projektarbete (gruppvis inlämning via
studentportalen)
Examinerande projektverkstad och kort presentation från varje grupp


Var förberedda på att presentera ert projekt kortfattat under verkstaden (gruppvis,
projektgrupper)
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Vecka 49
Mån 2/12
Examinerande projektmässa


Ta med er allt ni behöver för att kunna presentera ert färdiga projekt under mässan (gruppvis)

Tor 5/12
08:00 Lämna in skrivuppgift 3 ”Makt och motstånd” (individuell inlämning via
studentportalen)
08:00 Lämna in förseminarieuppgift (gruppvis inlämning av diskussionsprotokoll via
studentportalen, förseminariegrupper)
Examinerande seminarium: Makt och motstånd, Broken republic


Innan seminariet ska ni ha genomfört förseminarier i förseminariegrupperna. Ni ska också ha
lämnat in skrivuppgift 3 (individuellt)

Vecka 50
Mån 9/12
17:00 Examinerande: inlämning av projektrapport (individuell inlämning via
studentportalen)
Fre 13/12
Examinerande munta: Välfärd, utveckling och globalisering

Vecka 51
Ons 18/12
Examinerande workshop: handlingsutrymme och hållbarhetsmål


Lämna in förberedelseuppgiften direkt till Sara och Jakob i samband med workshopen
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