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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.

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.
Kurs-ID i Bb SAA022.25139.2016 eller VT16_25139
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Kursupplägg:
Denna kurs kommer till vissa delar att samköras med de som läser ”handledning i klinisk
omvårdnad II D, 7,5 hp” (mestadels sjuksköterskor). Vi kommer att ha gemensamma
föreläsningar samt grupphandledningar tillsammans. Detta då vi tror att det kommer att
höja lärandet med att göra denna utbildning med andra yrkesprofessioner.
Upplägget blir följande: 6 st. tillfällen då vi träffas under terminen med föreläsningar,
studieuppgifter och seminarier. En stor del av undervisningen sker genom självstudier
och bearbetande studieuppgifter individuellt och/ eller i grupp.
Obs! Då sidantalet på kurlitteraturen enligt kursplanen är för högt. Har vi bestämt att ta
bort två böcker som obligatoriska på kursen. Dessa är; Bie, K. (2009).
Reflektionshandboken. Malmö: Gleerup. Sidor 96 samt Hawkins, P. & Shohet, R. (2008).
Handledning inom behandlande yrken. Lund: Studentlitteratur. Sidor: 218
Dessa behöver inte införskaffas. Övrig litteratur skall naturligtvis användas.

Kursstart: 2016-01-27
Studiehandledning med övriga tider, lokaler mm. kommer att skickas ut före kursstart.

Kursansvarig lärare: Bo Söderqvist, bo.soderqvist@hig.se

Socionom/Univ. Adjunkt
Avdelningen för socialt arbete och psykologi
Högskolan i Gävle
Tel: 026- 648231

KANSLIET
Kansliet sköter akademins administration. Hit kan du vända dig om du vill ha information
om akademins kurser, lärare, kursplaner och begära kursbevis m.m.
Kansliet finner du i hus 51 plan 2.
Akademisekreterare: Marie Åhrman e-post: maa@hig.se

Välkommen att studera hos oss!

Bo Söderqvist Kursansvarig
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