Välkommen till kursen Teknik, makt och
mänsklighetens framtid, 7,5 hp
EN INSPIRERANDE, ANGELÄGEN OCH TANKEVÄCKANDE KURS
Kommer den tekniska utvecklingen lösa miljöproblemen eller skapa nya? Hur
ser förhållandet ut mellan teknologi och rättvisa? Hur påverkar det kulturella
och sociala den teknologiska utvecklingen, och hur påverkar den teknologiska
utvecklingen kulturen och samhället? Var går gränsen mellan människa och
maskin? Vad är teknologi, och hur ser dess historia respektive framtid ut?

Kursen syftar till att förmedla olika synsätt på teknologins roll i samhället. Kursen kommer förmedla
historiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv på teknologi för att vidare söka förståelse om
teknikens roll i sociala meningsskapande processer. Hur ser förhållandet ut mellan teknik, makt och
samhälle? Vilka förväntningar finns – och vilka förväntningar är rimliga – på teknisk utveckling i
sökandet efter ett hållbart samhälle?
Kursen vänder sig till dig som vill sätta teknik och teknisk utveckling i ett större perspektiv. Kursen ger
tillfälle till kritiskt tänkande kring utvecklingsfrågor och teknik.
Obligatoriskt upprop och kursintroduktion sker
tisdagen den 1 april kl. 17.15–20.00, Blåsenhus,
von Kraemers Allé 1A (återkommer om sal). Det
är fler som sökt våra kurser till vårterminen än vi
kan anta. Därför måste du närvara på uppropet
personligen (eller, med rimligt skäl, skicka en
ställföreträdare) och delta aktivt under hela
kursen, annars riskerar du att förlora din plats
permanent. Det finns ingen webregistrering på
studentportalen. Om du är reserv på kursen
måste du också delta på uppropet. Som reserv
kommer du kunna gå kursen om de antagna
studenterna inte fyller antalet platser på kursen,
efter ordningen som du ansökte.
Kontakta studievägledare Sebastian Welling om
du har frågor om uppropet.
(sebastian.welling@csduppsala.uu.se)

Introduktionsföreläsning för alla Cemus vårkurser kommer att hållas onsdagen den 20:e januari, kl.
17.15–19.00 titel ”Our future needs us – and our future knowledge. But what knowledge is that?”
Föreläser gör Bengt Gustafsson. Föreläsningen äger rum i Sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3.
Se hemsida för mer information http://www.csduppsala.uu.se/2013/welcome-weeks-at-cemus/
Öppet Hus på CEMUS äger rum torsdagen den 23:e januari mellan 15.00 - 17.00 i Cemus bibliotek på
Geocentrum, Villavägen 16. Lär känna dina medstudenter, kurskoordinatorer och andra involverade i
skapandet av CEMUS utbildning. Det kommer att bjudas på snacks, dricka och härliga toner. Gå in
genom Geocentrums huvudentré och följ korridoren till höger. Cemus bibliotek är på höger sida,
genom en glasdörr.
CEMUS Projektcafé äger rum den torsdagen den 30:e januari i Cemus bibliotek kl. 15.00–17.00. En
inspirerande och kreativ eftermiddag för studenter, personal och allmänhet. Ta med dig dina egna
idéer och projekt eller kom och lyssna på vad som pågår på Cemus denna vår.
Preliminärt schema skickas ut före kursens start och kommer även att finnas tillgängligt på Cemus
kursportal när kursen börjar, http://cemusstudent.se/tmmf/. Undervisningen sker i form av
föreläsningar, seminarier och workshops. Tid kommer vara tisdagar och torsdagar kl 17.15 - 20.00.
Observera att kursen går under andra perioden av vårterminen, v. 14-23.
Vid frågor, kontakta kursledningen: 018-471 27 21. För att snabbast och säkrast få svar, skicka mail
till: petra.mattsson@csduppsala.uu.se och sofia.ekbom@scduppsala.uu.se eller kursens mailadress:
mm@csduppsala.uu.se.
Vi ses i april!
Vänliga hälsningar,
Petra Mattsson & Sofia Ekbom

