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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 HT15-11156
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering 2015-08-26 – 2015-09-03
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 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
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Hej och välkommen till vår kurs Ledarskap och organisation A med start vecka 36!
Med denna text vill vi ge er lite förhandsinformation om kursen och om dess upplägg. Det ser i
dagsläget ut som att det kommer bli runt 120 studenter på kursen.
Ledarskap och organisation A introducerar grundläggande organisationsteoretiska begrepp, som är
teorier om hur vi människor gör när vi hjälps åt för att nå gemensamma mål – i företag och andra
typer av organisationer. Kursen är tänkt att ge dig en grundläggande förståelse för ledarskapets
betydelse för individen och gruppens roll i organisationen. I kursen kommer du också att tillägna dig
kunskaper om olika vetenskapliga perspektiv och hur en vetenskaplig rapport kan formuleras.
Målet med kursen är att du efter genomförd kurs ska kunna:
• ha kunskap om vetenskap- och organisationsteoretiska perspektiv
• kunna definiera och diskutera kring de i kurslitteraturen förekommande
grundläggande organisationsteoretiska begreppen
• redogöra för ledarskapets roll i organisationer
• på ett grundläggande sätt ta sig an praktiska problem med hjälp av
organisationsteoretiska modeller och teorier
Pedagogiken i kursen lyfter fram att du ska ta eget ansvar för ditt lärande. Tillämpning, kritiskt
tänkande och förståelse ses som något viktigt. Det finns vissa föreläsningar och seminarier för att
stötta ditt lärande och vi lärare finns tillgängliga för att besvara frågor och för att handleda men ni
kommer att få arbeta mycket självständigt under kursens gång
Kursen startas under vecka 36, ni ska kolla upp schemat under länken på sidan 1. Schemat är
preliminärt och kan komma att ändras.
I denna kurs använder vi oss av det webbaserade e-klassrummet Blackboard. För att få information
om kursen och kursens olika examinationsmoment samt för att kunna lämna in dina uppgifter
måste du enrolla dig på kursens Blackboardsida. Kursens blackboardsida kommer att öppnas
senast den 26/08 och det är från och med detta datum det går att enrolla sig och få mer information
via Blackboard.
Du som ska använda utbildningsplattformen Blackboard för första gång behöver username och
password för att kunna logga in i systemet. För att få det behöver du skaffa dig något som kallas för
datorkonto (se länken på framsidan).
För att i Blackboard hitta kursen (påminner om att den inte kommer att finnas innan den 26/08) ska
du logga in på Blackboard och välja fliken Courses, ange i Course Search kursens namn,
Ledarskap och organisation A. Välj den kurs som går på campus och som gäller höstterminen 15,
klicka därefter på Enroll-knappen.
När du skaffat dig ett datorkonto får du också tillgång till den s.k. Studentportalen (se länken på
framsidan). I studentportalen kan du som student utföra flera IT-tjänster 24 timmar om dygnet. Här
kan du bland annat kontrollera dina studieresultat, registrera dig på kurser, ta ut verifierbara intyg
och ansöka om examensbevis.
Om du av någon anledning inte kan fullfölja studierna är det viktigt att du informerar om det. Görs
avbrottet inom tre veckor från kursstart kallas det för ”tidigt avbrott”. Det är viktigt att du meddelar
ett tidigt avbrott då det innebär att du kan söka kursen vid ett senare tillfälle. Om du inte meddelar
detta och vill läsa kursen någon annan termin, måste du kontakta avdelningen för ekonomi (UE-
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EK-kursadm) och får då endast delta i mån av plats. Det enklaste sättet att göra ett tidigt avbrott är
att använda studentportalen. När du gjort ett tidigt avbrott försvinner kursen från dina registreringar
i "Kurser och program”. Om avbrottet sker efter tre veckor från kursstart gör du avbrottet med en
blankett.
Observera att kursen bygger på löpande examinationer och första uppgiften ska lämnas in redan
under kursens första vecka. Därför bör du beställa kurslitteraturen direkt så att du är förbered för
kursen. Kursplanen och litteraturlista för kursen (litteraturlistan finns även sist i detta brev) hittar du
genom att följa länken ovan. Kurslitteraturen kan du beställa via t.ex. www.akademibokhandeln.se,
www.adlibris.se eller www.bokus.se.
Om du har frågor om kursen är du välkommen att höra av dig till:
Pär Vilhelmson e-post: par.vilhelmson@hig.se

telefon: 0701-72 48 86

Elena Ahmadi e-post: elena.ahmadi@hig.se
Kristina Mickelsson e-post: kristina@mickelssons.com
Vår kollega Tomas Källquist är förtrogen med kursen och kan också besvara frågor ifall vi inte kan
nås. Tomas har e-post tkt@hig.se.
Frågor av administrativ karaktär besvaras av via E-avdelningens kansli, e-post kurs-aue@hig.se

Varmt välkommen!
Kurslitteratur
Granér, R., (senaste upplagan). Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur. sidor: ca 168
Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M., (senaste upplagan). Kunskapens former- vetenskapsteori och
forskningsmetod. Liber. sidor: ca 270
Wolvén, L-E., (senaste upplagan). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Lund:
Studentlitteratur. sidor: ca 335
Övrigt material, till exempel webbmaterial om vetenskaplig rapportering, vetenskapliga artiklar.
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