Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Vittnespsykologi 7,5 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 24-33 2017. Kursansvarig lärare är jag, Linda Langeborg. Kontakta mig på epost (linda.langeborg@hig.se) eller telefon (026-648459) om du har frågor om kursen.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista hittar du här.
Kursens schema hittar du här.
Se sid 2 i brevet för mer information om kursens upplägg och viktiga datum.

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg (se mer information på hig.se/nystudent).

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Perioden för kursregistrering i Studentportalen är: 2017-05-29 - 2017-06-11

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Vittnespsykologi 7,5 hp

Kurskod

PSG017

Anmälningskod

HIG-35300

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursadministratör

Marie Åhrman

Kontaktuppgifter

maa@hig.se eller 026-648238
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Kursupplägg
Kursen går på halvfart vecka 24-33 och består av en introduktionsträff vecka 24,
självstudier med examinationsuppgifter under sommaren, och en individuell tentamen
som genomförs över Internet vecka 33 (torsdag 17/8).
Kursen startar med en introduktionsträff tisdag 13 juni klockan 10-17 i sal 51:220.
Träffen innefattar kursinformation, föreläsningar, gruppdiskussioner, praktiska övningar
samt utförande av en del av den första examinationsuppgiften. Träffen ger en bra
introduktion till både ämnet och kursen och brukar vara uppskattad av studenterna, så vi
rekommenderar att du närvarar på den.
För att vi ska kunna planera introduktionsträffen på bästa sätt vill vi att du anmäler
huruvida du tänker delta på träffen eller inte. Det gör du genom att senast 9/6 logga
in på Blackboard (se nedan) och meddela om du tänker delta.
Kommunikationssätt
Kursen finns på den internetbaserade undervisningsplattformen Blackboard där vi
fortlöpande lägger ut meddelanden, kursinformation och dokument.
Det är viktigt att du går in regelbundet på Blackboard under kursens gång för att
hålla dig uppdaterad.
För information om hur du loggar in och söker fram kursen på Blackboard, se
http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/IKT-verktyg/Blackboard-larplattform/Logga-in-paBlackboard.html
När du registrerat dig på din kurs i Studentportalen skrivs du automatiskt in på kursen i
Blackboard. Inskrivningen sker under natten, så dagen efter du registrerat dig i
Studentportalen kan du se kursen i Blackboard.
Kursvärdering
Efter att kursen avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad
till dig via din e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla
och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande.
Alla studenter som läst kursen får också en rapport där alla synpunkter finns
sammanställda.
Avbrott
Om vill avbryta ditt deltagande på kursen måste du anmäla det inom tre veckor från
kursstart för att kunna avregistrera dig, om du vill kunna söka kursen igen senare.
Tidigt avbrott kan själv göra i studentportalen inom tre veckor från kursstarten. Efter mer
än tre veckor meddelar du avbrott till akademisekreterare Marie Åhrman (maa@hig.se)
så lägger hon in det i systemet.
Varmt välkommen till kursen!
Linda Langeborg, Kursansvarig
E-post: lialag@hig.se
Telefon: 026-648459

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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