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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen. OBS! Gör du avbrott på ett program måste du fylla i blankett
för ”anmälan av studieavbrott” Blanketter

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.

Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Kronox senast tio dagar före
tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av
plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen

1(2)

Kursupplägg
Välkommen till kursen Ledarskap – individ, kultur, religion och samhälle!

Individuella färdigheter, samhälleliga processer, kulturklimatet och religiösa rörelser
påverkar synen på ledarskap. Under kursen Ledarskap – individ, kultur, religion och
samhälle 15 hp närmar vi oss ledarskap kontextuellt. Det innebär att vi arbetar med
”arbetsnära” frågor och försöker se på frågor och dilemman från underifrån perspektivet;
individen är i samspel och interaktion med sin omgivning. Områden vi berör är kultur och
religion, etik och värderingar, livsåskådning och människosyn, språk och förhållningssätt,
organisation, organisationsstrukturer och ledarskapsteorier. Kursen kommer att innehålla
föreläsningar och examinatoriska uppgifter. Den ingår i masterprogram i
religionsvetenskap men kan även läsas som fristående kurs.
Kursstarten och undervisningstider
Vi börjar kursen tisdagen 2 februari kl. 13.15-15 i sal 32:105. Vi presenterar
kursinnehållet och planerar redovisningarna. Om ni inte kan vara med, anmäl detta till
kursansvarige! Undervisningen kommer att gå under följande dagar: 2/2, 9/2, 1/3 och
31/3.
Litteratur
Litteraturen kommer vi att använda som referenslitteratur. Det är viktigt att ni införskaffar
den och börjar läsa den i god tid före kursstarten. Under kursen kommer vi inte att
behandla litteraturen utan den utgör underlag för kursen.

Kommunikationssätt
Vi kommer att använda Blackboard som kommunikationsmedel under kursen. Ni kommer
att få instruktioner hur ni kommer åt Blackboard i samband med antagningsbekräftelsen.

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs.

Första uppgiften
Skicka din e-postadress till oss och berätta vem du är, vad du vill av kursen och vad du
arbetar med.
Jari Ristiniemi, kursansvarig
026/64 89 86
jri@hig.se
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