Välkommen till kursen Teknik, makt och
mänsklighetens framtid, 7,5 hp

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?

Upprop: 2015-01-20 kl 17.15, obligatoriskt
Plats: Norrland I , Geocentrum, Villavägen 16, Uppsala
Mer info: nästa sida och på cemusstudent.se/tmmf
Upprop, registrering och praktisk info
Om du vill behålla din plats på kursen MÅSTE du närvara vid uppropet och registreringen den 20
januari, annars förlorar du din plats. Om du inte har möjlighet att komma på registreringen men ändå
vill behålla din plats på kursen måste du skicka en annan person till uppropet för att registrera dig i
din frånvaro. Det räcker inte att meddela oss i förväg om att du vill behålla platsen och det räcker inte
att registrera sig själv via nätet. Detta på grund av att vi har många fler ansökningar än vi kan ta in
studenter på kursen. Webbregistrering på www.studentportalen.uu.se öppnar i januari. Kom ihåg att
tacka ja till kursen senast den 19 december.
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Syfte
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?
Målgrupp
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.
Preliminärt schema, litteratur och annan kursinformation finnas samlat på CEMUS kursportal
http://cemusstudent.se/tmmf/. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och
workshops. Tid kommer främst vara tisdagar och torsdagar kl 17.15 - 20.00.
Introduktionsföreläsning
Cemus kurser startar alltid med en inspirerande introduktionsföreläsning. Den här terminen så
kommer Karen O´Brian, professor i sociologi och humangeografi vid Oslo Universitet att föreläsa
under rubriken, Transformation in a Changing Climate – Revolution or Evolution? Föreläsningen äger
rum den 19 januari 18.15-20.30 i Hambergsalen på Geocentrum.
Vid
frågor,
kontakta
kursledningen
sofia.ekbom@csduppsala.uu.se.

på:

hakan.emilsson@csduppsala.uu.se

och

Vi ses i januari!
Vänliga hälsningar,
Håkan Emilsson & Sofia Ekbom
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