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Kursen är nätbaserad och all undervisning sker via studentplattformen Blackboard under veckorna
35-44 2015.
Kursen syftar till att ge kunskap om hur samhällets föränderlighet och komplexitet ställer större krav
på folkhälsoarbetet. Olika teoretiska frågeställningar i samband med organisering, ledning och
utvärdering av folkhälsoarbetet behandlas.
Vill du förbereda dig inför kursen så börja med att läsa boken Planning Health Promotion
Programs: An Intervention Mapping Approach. Eftersom kursen ska handla om att praktiskt planera
för ett lokalt folkhälsoarbete.
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.
Period för enrollering vecka 34

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 i Studentportalen senast 10 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

Kursen bedrivs vid Akademin för hälsa och arbetsliv, inom ämnet Folkhälsovetenskap och ingår i
en Master i hälsovetenskap som ges i samverkan mellan Mittuniversitet och Högskolan i Gävle.

