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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 ca 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 PSG800.25302.2016 eller VT16.25302

Se sida 2 i brevet, information från kursansvarig

Hej!
Varmt välkommen till psykologi C (Psykologiska metoder och examensarbete, VT16
halvtid). Under VT16 kommer vi att träffas fyra gånger och gå igenom psykologiska
metoder. Vid första träffen kommer Igor Knez föreläsa om Vetenskapsteori. Vid den andra
och tredje träffen kommer Johan Willander föreläsa om Kvantitativ metod samt SPSS
övningar. Vid den fjärde träffen kommer Birgitta Falk föreläsa om kvalitativ metod.
Träffarna äger rum på lördagar och kursens schema finner ni på Blackboard. Det femte
tillfället är själva uppsatsventileringen och äger rum i slutet av HT16. De fyra
metodträffarna är inte obligatoriska vad gäller närvaro. Det är dock obligatorisk närvaro på
det uppsatsventileringstillfälle då den egna uppsatsen ska ventileras.
Vi startar lördagen den 6 februari 2016, kl 10-16. Johan Willander inleder dagen med
information om kursen. Därefter fortsätter Igor Knez med föreläsningar, diskussioner och
grupparbete i ämnet ”psykologins vetenskapsteori”. Vid detta första tillfälle kommer vi
avhandla boken ”Psykologins vetenskapsteori” av G. Christensen, det är därför bra om Du
har boken med Dig och har läst (skummat igenom) den. Igor Knez kommer också prata om
om Mandlers bok ”A history of modern experimental psychology: From Wundt to cognitive
science”.
I övrigt se schema på kursen med anmälningskod PSG800 25302. Vecka 52 (2015)
kommer jag att lägga ut mer information om kursen på Blackboard
http://blackboard.hig.se/.
Om du inte kan närvara vid första kurstillfället, men ändå vill ha kvar din plats är det viktigt
att du meddelar detta till vår ämnessekreterare Marie Åhrman; e-post
marie.ahrman@hig.se, tel 026-64 82 38.
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Med vänliga hälsningar,

Johan Willander
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