Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Svenska språket 91–120 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 36–23. Kursansvarig lärare är jag, Ann Blückert. Kontakta mig om
du har frågor om kursen på e-post Ann.Bluckert@hig.se eller telefon 026-64 81 96.

Kursplan
Kursplan med litteraturlista Kursplan

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. 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
Period för kursregistrering i Studentportalen: 25 aug – 4 sept
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

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

Svenska språket 91–120 hp

Kurskod

HLS05D

Anmälningskod

12211

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.karlsson@hig.se
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Till dig som ska läsa kursen Svenska språket 91–120 hp hösten
2016
Jag heter Ann Blückert och är kursansvarig. En annan lärare som du kommer att
möta under höstterminen är Ingrid Björk.

Under terminen ska du läsa två valbara kursmoment om 7,5 hp. I kursplanen hittar
du information om momenten. Vilken undervisning som kommer att ges beror delvis
på önskemål från er som ska gå kursen. Du ska därför meddela mig vilka två kursmoment som du önskar läsa. Meddela också vilka kursmoment som du redan har
läst. Gör det via e-post till mig senast 8 augusti.

I kursplanen finns listor över kurslitteraturen. Det pågår en revidering av kursen
Svenska språket 91–120 hp och det blir en del ändringar i kurslitteraturen. I augusti
kommer jag att lägga en studiehandledning i högskolans lärplattform Blackboard.
Där kommer också annan information om höstterminens moment att finnas. Vårterminen består sedan av en uppsatskurs.

Kursen har formen IT-distans och kursträffarna sker via webbkonferenssystemet
Adobe Connect. Det första lektionstillfället är planerat till torsdagen den 8
september kl. 15–16. Länk till mötet kommer att meddelas i augusti via Blackboard.
Det är viktigt att tekniken fungerar väl vid kursträffarna. Du som student ska se till
att du har lämplig utrustning. Du bör ha ett headset, dvs. hörlurar med vidhängande
mikrofon. Information om Adobe Connect finns här:

https://www.hig.se/Int/Startsida/Service-och-support/Webbkonferensverktyg.html
Jag vill gärna att du före kursstarten mejlar mig en kort presentation av dig själv. Hör
också av dig om du har några frågor.
Med vänlig hälsning
Ann Blückert
universitetslektor, ämnesansvarig svenska språket
Ann.Bluckert@hig.se
Kursvärdering
Efter att din kurs 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.

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