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Varmt välkommen till kursen Människan & Naturen på distans 

vårterminen 2013! 
 
Vi på CEMUS utbildning vid Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD UPPSALA, vill välkomna 
dig till vår kreativa och utmanande utbildning som kopplar till några av samtidens mest 
brinnande frågor! Vår förhoppning är att du kommer att uppleva din studietid här som 
spännande, utvecklande och inspirerande. Ämnesområdet hållbar utveckling har de senaste åren 
växt med en mängd olika kurser och program på olika studieorter i Sverige. Med vår tjugoåriga 
erfarenhet av utbildning för hållbar utveckling och Uppsalas två universitets breda kompetens 
inom området, är vårt mål att ge kunskap och praktiska färdigheter som behövs för att uppnå en 
värld som är både önskvärd, hållbar och rättvis. 
 
I den här tvär- och mångvetenskapliga introduktionskursen till miljö-, utvecklings- och 
hållbarhetsproblematiken kommer du att genom en serie inspirerande föreläsningar, 
tänkeväckande litteratur och kreativa diskussioner lära dig mycket nytt och få nya perspektiv på 
gamla frågeställningar. 
 
Vi kommer att studera det senaste inom klimatproblematiken, den globala finansiella krisens 
många sidor, undersöka olika typer av maktstrukturer som finns i samhället, och mycket mer! 
Fokus kommer inte enbart att ligga på världens många utmaningar, utan kursprocessen fokuserar 
också på ett antal möjliga vägar ur dagens problematiska situation samt undersöker människans 
förhållningssätt till naturen ur mer filosofiska perspektiv. 
 
 
Registrering: 
Som ny student ska du registrera dig på kursen du är antagen till och söka studentkonto. Uppsala 
universitet skickar innan terminsstart ett brev med personlig pin-kod till alla antagna studenter 
som saknar studentkonto. Brevet skickas i anslutning till antagningsbesked två, du hittar koden 
sist i brevet. Har du inte fått någon pin-kod ska du vända dig till Universitetet och ansöka om en. 
Logga in med ditt personnummer och din pinkod på den här sidan: 
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/antagna  
 
Har du studerat på Uppsala universitet tidigare har du redan ett studentkonto på universitetets 
studentportal. Logga in och registrera dig själv på kursen: www.studentportalen.uu.se 
 
Alla som läser kursen måste ha ett studentkonto på Studentportalen. Under kursen kommer du 
använda Studentportalen till två saker: 
1. Registrera dig på kursen 
2. Under kursens gång lämnar du in examinationsuppgifter via denna sida 
 
Det är fler som sökt våra kurser till vårterminen än vi kan anta, så det är extra viktigt att du 
meddelar oss via e-post om du inte kan registrera dig via Studentportalen men vill behålla din 
plats och gå kursen! Vår e-postadress är: mndistans@csduppsala.uu.se 
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Viktiga datum i januari 2013: 
 

 Cemus har öppet hus måndagen den 21 januari, kl. 14-17 för alla nya samt alla 
återvändande Cemus-studenter! Kom och ställ frågor till kurskoordinatorer eller samtala 
med andra studenter.   

 Onsdagen den 23 januari, kl. 18:15-20:00 äger en gemensam introduktionsföreläsning 
rum för vårens alla kurser på CEMUS. Föreläsningen är frivillig att delta i men alla som har 
möjlighet att komma är välkomna att delta. Deborah Frieze, Aerin Dunford och Sergio 
Beltran (www.walkoutwalkon.net) föreläser under titeln CEMUS OPEN LECTURE #1 Walk 
out, Walk on - Communities Daring to Live the Future Now. Lokal: Ihresalen, Engelska 
parken, Thunbergsv. 3H 

 Obligatorisk kursintroduktionsträff inklusive inspirerande föreläsning lördag 26 januari kl. 
10:15–15:00 i Norrlands-salen II, Geocentrum. Geocentrum ligger på Villavägen 16, 
Uppsala. Om du vill behålla din plats på kursen men inte kan närvara under helgträffen 
eller registrera dig själv på Studentportalen är det viktigt att du kontaktar oss via e-post: 
mndistans@csduppsala.uu.se 

 

 

Praktisk information om kursen 
Kursen kommer att gå på kvartsfart under vecka 4-23. En obligatorisk första 
kursintroduktionsträff sker lördag 26 januari kl. 10.15–15.00 och kursen avslutas med ett 
obligatoriskt helgseminarium lördag 1 juni (och söndag 2 juni om det behövs mer tid för fler 
presentationer, detta beror på antalet kursdeltagare). Föreläsningar kommer att finnas 
tillgängliga via webben så att ni själva kan välja när ni vill ta del av dem (med vissa undantag). 
Diskussioner via nätet eller på valfri fysisk plats kommer sen att löpande under kursen knyta ihop 
föreläsningar, litteratur och era egna tankar och frågor. Kursen avslutas med individuellt skriftligt 
slutarbete som presenteras muntligt under det obligatoriska helgseminariet i juni.  

 

Litteraturlista: 

2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jorgen Randers, 392 sid. 

 

Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia, Stephan Harding, 288 sid. 

 

Dessa kursböcker är obligatoriska att läsa och går att köpa via till exempel internetbokhandlar 

som bokus.com. Utöver kursböckerna ska ni också läsa artiklar som finns tillgängliga på kursens 

hemsida. (det kommer finnas artiklar som är obligatoriska att ta del av och artiklar som är 

frivilliga att läsa). 

 

All ytterligare information om kursen så som schema med nätbaserade föreläsningar, artiklar, 

läsanvisningar till kursböckerna, examinationsuppgifter och kursnyheter m.m. kommer att finnas 

på kursens hemsida. Hemsidan uppdateras ständigt och fungerar som kursens huvudsakliga 

plattform. Det är mycket viktigt att du håller koll på hemsidan samt lär dig hur allt på hemsidan 

fungerar. Om något på hemsidan är otydligt eller inte fungerar som det ska är det bra att du 
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kontaktar oss via e-post: mndistans@csduppsala.uu.se. Kursens hemsida hittar du på denna 

adress: http://cemusstudent.se/mn-distans/ 

 

Det är mycket viktigt att du alltid läser de mail vi skickar till dig då de innehåller relevant 

kursinformation. Har du frågor eller undrar över något så skicka ett mail till: 

mndistans@csduppsala.uu.se 

 

 

Varmt välkommen till en spännande och inspirerande vårtermin på CEMUS! 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Karin Östman Modig 

Kursansvarig 
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