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Välkommen till kursen Livsfilosofi och det moderna samhället 
vårterminen 2014! 

 
Hur kombinerar man det  goda l ive t  med e t t  ansvar för  vär lden och dess  över l evnad? 

Vad kan o l ika l ivs f i loso f i er ,  l ivsöden och perspekt iv  lära oss  om l ive t s  svåraste  
f rågor? Den här kursen tar  avstamp i  känslan at t  vär ldens över l evnads frågor  inte  

enbart  kan lösas med teknik, po l i t ik och for tsat t  ekonomisk t i l lväxt .  
 

Låt l ivs f i lo so f erandet  bör ja !  
 
 
Det är många som sökt kursen och om du vet att du inte kan gå kursen är det viktigt att du 
meddelar det till oss. Du kan nå oss på livsfilosofi@csduppsala.uu.se. 
 
På www.cemusstudent.se under Courses och Livsfilosofi och det moderna samhället ligger redan ett preliminärt 
schema och här kommer vi kontinuerligt lägga upp aktuell information rörande kusen. 
 

Registrering på kursen sker vid första föreläsningstillfället, vilket blir den 31 
mars. Vill man behålla sin plats på kursen måste man alltså närvara vid detta 

tillfälle.  
 

 
Praktisk information om kursen 
Kursen kommer att gå på under terminens andra halva, med start den 31 mars. Föreläsningar och 
seminarier kommer att hållas på måndagar och onsdagar kl. 17.15-20:00, med reservation för vissa 
ändringar. Vi kommer framförallt att träffas på Blåsenhus, von Kraemers allé 1. Har du några frågor 
eller undrar över något, skicka gärna ett mail till livsfilosofi@csduppsala.uu.se. 
 
Vi välkomnar dig till en spännande och inspirerande vårtermin på Cemus! 
 
Bästa hälsningar, 
 
Magnus Josephson & Hannes Willner Kjörnsberg 
 
Kursansvariga 
 
 
 

 


