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Examination: Deadlines  
Global miljöhistoria, ht 2013 
 

 
Vecka 36 
Tor 5/9  
Examinerande workshop: Vad är miljöhistoria? 
 
 

 
Vecka 37 
Tor 12/9  
07:00 Examinerande inlämning av uppgiften Personlig miljöhistoria (lämnas in via 
studentportalen) 

Examinerande seminarium: Personlig miljöhistoria 
 Inget förseminarium 

 Ta med din personliga miljöhistoria till seminariet  

 
 
Vecka 38 
Lör 21/9 
Examinerande exkursion: Asptrappan i Fyrisån en fråga om existentiell hållbarhet?  
Lokala perspektiv på urbanhistoria i Uppsala 

 Förbered dig genom att läsa texterna i kompendiet 

 
 

Vecka 40 
Ons 2/10  
10:00 Examinerande: Inlämning av förberedelseuppgift inför seminariet A new green 
history of the world (lämnas in via studentportalen) 
 
Examinerande seminarium: A new green history of the world (C. Ponting)  

 Inget förseminarium 

 Du ska ha lämnat in den förberedande skriftliga uppgiften inför seminariet (individuell 

inlämning)senast klockan 10:00 den 2/10 

 Du ska ha läst ut boken A new green history of the world av Clive Ponting inför seminariet 
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Vecka 42 
Tor 17/10 
10:00 Examinerande: Inlämning av förberedelseuppgift inför seminariet Natur och 
Makt (lämnas in via studentportalen) 

Examinerande seminarium: Natur och Makt (J. Radkau)  
 Du ska ha genomfört förberedelseuppgiften inför seminariet i form av ett förseminarium 

(gruppvis, instruktioner finns på hemsidan) 

o Förseminariegruppen ska ha genomfört ett förseminarium samt lämnat in ett 

diskussionsprotokoll senast klockan 10:00 den 17/10 

 Du ska ha läst ut boken Nature and Power av Joachim Radkau inför seminariet 

 
 
Vecka 43 
Tor 24/10 
08:00 Examinerande: Inlämning av individuellt slutarbete i miljöhistoria (lämnas in 
via studentportalen) 
 
Examinerande avslutning med presentationer av miljöhistoriska slutarbeten och 
konstprojekt 

 Ditt slutarbete ska vara klart och inlämnat 

 Du ska kunna presentera innehållet i ditt slutarbete kortfattat genom att presentera ditt 

konstprojekt 

 Är du student som läser kursen Global miljöhistoria fristående från kursen Hållbar utveckling A 

kommer du på förhand ha fått extra instruktioner inför kursavslutningen. Detta beror på att 

kursen Global miljöhistoria som fristående är värd 7.5hp och som integrerad i Hållbar 

utveckling A är den värd 7.0hp. 

Kompletteringsuppgifter för missade examinerande kursmoment lämnas in senast 
den 2 december (via Studentportalen).  

 


