Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Religion för ämneslärare, distans (61-90) 30 hp!
Kursen ges på helfart under vecka 35-02. Kursansvarig lärare är jag, Birgit Lindgren Ödén. Kontakta mig om du
har frågor om kursen på e-post birgit.lindgren-oden@hig.se eller telefon 073 2807301.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista. Kursplan
Kursens schema Schema

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
Period för kursregistrering: 21 aug – 3 september
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
Kurskod
Anmälningskod
Ansvarig akademi
Kursadministratör
Kontaktuppgifter

Religion för ämneslärare (61-90) 30 hp
RVG 803
13229
Akademin för utbildning och ekonomi
Monika Karlsson
Monika.karlsson@hig.se
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Hej!
Välkommen till kursen Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 30 hp. Vi startar den 31
augusti 2017, kl. 10:15-12:00. Antingen är du på plats här i lokal 32:105 eller via länk (videokonferens).
Kursen är indelad i tre moment som löper parallellt. I kursplanen beskrivs de olika momenten (tre)
Moment 0010, omvärldsanalys, problemorientering och religionsvetenskapliga metoder. 7,5 hp. Moment
0020-0024 Fördjupning. I detta moment väljer du att fördjupa dig i ett litteraturpaket enligt litteraturlistan. Den
lästa litteraturen ventileras i små grupper. 7,5 hp. Moment 0030 Examensarbete, uppsats 15 hp.
Obligatoriskt att delta (på plats eller via videokonferens) när vi diskuterar litteraturen och ventilerar
uppsatserna.
Kursens datum: 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 12/10, 2/11, 16/11, 23/11, 7/12, 11/1-18. Tid. 10:15-12:00 utom v. 41,
då är tillfället förlängt 9:15-12:00. Uppsatsventileringen är ett heldagstillfälle.
Tillkommer: Ventileringstillfällen för litteraturen (små grupper via Adobe eller Skype och campus för de som är
campusstudenter)
Workshops i samarbete med skrivarverkstaden ” hur skriver vi akademisk text?”
Vi använder Blackboard för kommunikation i kursen.
Varmt välkommen, hälsar
Birgit Lindgren Ödén
Kursansvarig

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
Campuskarta
Hitta till rätt sal genom att kolla in campuskartan på hig.se/nystudent
HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som passerkort till dörrar och datasalar, som lånekort i biblioteket
samt som ett kopieringskort. HiG-kortet kvitterar du ut i receptionen i Studentcentrum.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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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
Kursplan och litteraturlista
I kursplanen finns bl.a. kursens mål, innehåll och litteraturlista. Sök fram din kursplan på hig.se/kursplaner
Schema
När du är registrerad på en kurs kan du hitta ditt schema i Studentportalen. Du kan även söka fram schemat
på schema.hig.se
Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som
hjälper dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café samt en display som visar dagens
schematillfällen. Du kan även mejla dina studiefrågor till studentcentrum@hig.se
Stöd under studietiden
Ibland behöver man hjälp att klara studierna och studentlivet. På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner
som kan hjälpa dig i olika studiesituationer, som till exempel studenthälsan, skrivarverkstad och samordnaren
för studenter med funktionshinder. Information om det stöd som finns på Högskolan i Gävle hittar du på
hig.se/studiestöd

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