Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Attityd och beteendepåverkan 7,5 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 35-44 2017. Kursansvarig lärare är Hanna Kusterer och Sara Skog Waller.
Kontakta någon av oss om du har frågor om kursen på e-post hanna.kusterer@hig.se eller
sara.wallerskoog@hig.se

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista tryck här

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 hig.se/datorkonto tidigast två veckor innan terminsstart. Datorkontot
består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på dina kurser
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 via Studentportalen: studentportal.hig.se
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 kan du logga in och se din
kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard.

Kursnamn

Attityd och beteendpåverkan

Kurskod

PSG000

Anmälningskod

HIG-15307

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv, avdelning för socialt arbete och psykologi

Kursadministratör

Marie Åhrman

Kontaktuppgifter

e-post: maa@hig.se telefon: 026-648238 eller kurs-aha@hig.se
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Hjärtligt välkommen till kursen Attityd- och beteendepåverkan!
Det viktigaste du behöver veta inför kursen följer här:
Kursen Attityd- och beteendepåverkan ges på distans, och det finns möjlighet att
antingen delta i föreläsningar på plats på HiG eller följa dem via Adobe Connect.
Vid kursintroduktionen, den 29 augusti kl 13-17, rekommenderar vi starkt att ni
deltar på plats på HiG. Datum, tider och plats för alla föreläsningar finner du
senast två veckor innan kursstart i kursens schema via Studentportalen.
Blackboard är en mycket viktig del i undervisningen. På Blackboard läggs material
som rör kursen ut, som exempelvis föreläsningar, handouts, rekommenderat
material, och information om examinationsuppgifter. Ni lämnar även in
examinationsuppgifter, och kan följa föreläsningar, via Blackboard. Mer om
registrering på Blackboard etc. finns på sid. 1 i detta brev.
Kursen innefattar två examinationsuppgifter: En individuell
inlämningsuppgift/case-analys där ni ger respons på varandras preliminära
analyser (inlämning 25/9, respons 2/10) innan en slutversion skickas in den 9
oktober, samt en individuell skriftlig tentamen som äger rum via Blackboard
torsdagen den 2 november kl 16-20. Mer information om examinationsuppgifterna
kommer att ges vid kursstart samt via Blackboard.
Om du inte vill behålla din plats på kursen är vi tacksamma om du meddelar återbud
via ditt konto ”Mina sidor” på Antagning.se snarast möjligt så att någon annan kan
erbjudas platsen.

Hanna Kusterer och Sara Skoog Waller, kursansvariga
Akademin för Hälsa och Arbetsliv
Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din
e-postadress. 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.

Allmän information
Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på
Biblioteket. Alla elektroniska resurser som e-böcker och e-tidsskrifter når du via hemsidan med
ditt datorkonto. Läs mer om bibliotekets service på hig.se/biblioteket
IT-support
Till IT-supporten vänder du dig om du får datorrelaterade problem. IT-supporten är öppen för besök måndag
till fredag kl. 09.00-15.00 i hus 22. Du kan även kontakta dem via telefon 026-64 88 80 eller e-post
itsupport@hig.se
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