
                                                                                                                             
Hållbar utveckling B | vårterminen 2015 

Förändringsprocesser – ledarskap, kommunikation och 
organisation, 6 hp 

Schema | Schemaändringar annonseras på kursportalen (www.cemusstudent.se). Seminarier och 
workshops är obligatoriska. Lokaler är i Blåsenhus, om inget annat anges. 

v. 4  
mån 19 jan 
 

9–11 [12:010] | Kursintroduktion HUB – inklusive obligatoriskt upprop  
studenter och kursledning 
 

18–21 [Hambergsalen, Geocentrum] | Introduktionsföreläsning Transformation in a 
Changing Climate – Revolution or Evolution? 
             Karen O’Brien, Professor at the Dep. for Sociology and Human Geography, Oslo University  
 

fre 23 jan 9-12 [13:029] | Workshop: Nyckeltrender och scenarier för 2030 
           Kursledning och studenter 

v. 5  
mån 26 jan  8–10 (grupp a) & 10–12 (grupp b) [12:010] | Seminarium: Transformation, 

determinism och förändringsstategier 
studenter och Jakob Grandin 
 

fre 30 jan  9–15 [12:010] | Re: Conference och projektplanering 
studenter och kursledning 

v. 6  
 projektarbete med strategiplanering 
fre 6 feb 10–12 [12:230] | Seminarium: Visioner om hållbarhet och samhällsförändring: hur 

hänger aktörer, mål och strategier ihop? 
studenter och Sara Andersson 

 
13–15 [12:230] | Mötesfaciliteringsworkshop 
            Sara Andersson 

v. 7  
 projektarbete med strategiplanering, grupparbete med case. 

 
fre 13 feb 10–12 [Norrland II, Geocentrum] | Seminarium: Icke-våld och 

demokratiseringsprocesser 
Mathilda Lindegren, doktorand vid Institutionen för freds- och konfliktkunskap 

v. 8  
 projektarbete med strategiplanering, grupparbete med case. 
v. 9  
fre 27 feb 9–12 [12:010] | Caseseminarium: förändringsstrategier och etiska avvägningar 

Daniel Mossberg, studierektor, CEMUS/CSD Uppsala 
v. 10  
fre 6 mars 17:00 | Skriftlig projektinlämning 1: projektstrategifas 

             (www.studentportalen.uu.se ) 
 

v. 11  
fre 13 mars 10–12 [13:137] | Massproducing Change: organisationsförändring för hållbarhet  

tba 
 

13–16 [13:137] | Seminarium. Hållbarhet som en drivkraft för innovation  
              Sara Andersson och studenter (SA) 
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v. 12  
 projektarbete med genomförandefas 

 
v. 13  
 
 
fre 27 mars 

projektarbete med nomförandefas 
 
9–16 [13:028] | Workshop: systemiska innovationer för ett hållbart Uppsala 2030 

Studenter och kursledning (JGR) 
 

v. 14  
 projektarbete med genomförandefas 

 
v. 15  
 
 
fre 10 april 

projektarbete med genomförandefas 
 
9–12 [13:028] | Seminarium: Climate change leadership and the post-Kyoto process  
          Studenter och kursledning (SA) 
 
1700 | Skriftlig projektinlämning 2: genomförandefas 
          (www.studentportalen.uu.se ) 

v. 16  
 
 
fre 17 april 

projektarbete med genomförandefas 
 
9–12 [tba] | Workshop: Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken: målsättningar och 
aktörsanalys 

Studenter och kursledning (SA) 
 

v. 17  
 projektarbete med genomförandefas 

 
fre 24 april 17:00 | Inlämning individuell skrivuppgift 

(www.studentportalen.uu.se ) 
 

v. 18  
 projektarbete med genomförandefas 

 
v. 19  
tor 7 maj  17:00 | Skriftlig projektinlämning 3: projektrapport 

(www.studentportalen.uu.se ) 
 

fre 8 maj 10–12 [13:137] | Workshop: Projektavslut + inför sust. festival  
Studenter och kursledning (JGR) 

v. 20  
  projektarbete med utvärdering och slutrapport 

 
 

v. 21  
fre 22 maj 17:00 |Skriftlig projektinlämning 4: individuell projektuppgift 

           (www.studentportalen.uu.se)  
 

v. 22  
tor 28 maj 9–18 [tba] | CEMUSE Sustainability Festival inklusive kursavslutning  
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Studenter och kursledning 
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