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För att delta

Hur startar man ett GRÖN UTOPI-projekt som:

-student?

- doktorand?

- universitetslärare?

Kontakta din lärare på ditt universitet och be
hen se över möjligheten att delta. Annars kan

du och dina kursare som är engagerade
ansöka. Ni bokar in ett uppstartsmöte (med

lärare på plats om möjligt) och arbetar sedan
fram förslag för tävlingen.

Doktorander kan välja att agera ledare och
handledare för studenter, precis som

universitetsläraren. Du kan också själv delta:
bjud in andra doktorander till ett tillfälle för
diskussion och arbeta sedan fram förslag.

Universitetslärare anmäler sig för att integrera
ett GRÖN UTOPI-moment i en kurs, ett

seminarium, ett grupparbete eller liknande.
Först organiseras ett uppstartsevenemang

(med möjlighet till finansiering), och sedan en
handledning för studentgrupperna som
arbetar på förslag till debattävlingen.



Om evenemanget

Vad kan ditt evenemang under fas 1
innefatta?

Detta är helt upp till dig som deltar. Det kan
vara ett seminarium med inbjuden gästtalare

följt av diskussion. Det kan vara en
inlämningsuppgift, en gruppdiskussion, ett

grupparbete. Så länge det är på temat
hållbarhet och Europa är det relevant. Detta

kan göras någon gång under fas 1.

Vad händer efter evenemanget?

När du har hållit i evenemanget används
tankar och idéer från det för att studenter i

mindre grupper (2-3) arbetar fram förslag på
steg mot ett hållbarare Europa.

Om ditt bidrag

Hur ska förslaget se ut?

Det färdiga förslaget som skickas in till
Franska Institutet i Sverige, ska vara mellan

en halv till 2 sidor, typsnitt: calibri, storlek: 12.
Innehållsmässigt bör förslaget ha att göra

med hållbarhet i Europa med utgångspunkt i
ett av de 17 globala hållbarhetsmålen.

På vilket språk ska jag skriva förslaget? Svenska eller engelska

Hur väljs kandidater fram till första
deltävlingen?

Samtliga grupper som har tagit fram ett
förslag kan skicka in sitt bidrag till Franska
Institutet i Sverige som sedan gör ett urval

inför deltävlingen i fas 2.

För fler frågor kontakta stockholm@campusfrance.org på Franska Institutet.


