Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för hälsa och arbetsliv
KURSNAMN
KURSKOD
ANMÄLNINGSKOD

Tränarskap med inriktning på fotboll, 30 hp
IDG006
14108

v.36 2015 – v.23 2016
Hittar du här
SCHEMA
Hittar du här
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN v.35
KURSVECKOR
KURSPLAN

KURSANSVARIG
KONTAKTUPPGIFTER
KURSADMINISTRATION
KONTAKTUPPGIFTER

Mikael Westling Söderström
mso@hig.se, 026-64 72 81, 070 214 26 06
Glafira Sörensson
glafira.sorensson@hig.se 026-64 82 95

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 under v.35

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_14108
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
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

Välkommen till kursen Tränarskap med inriktning på fotboll 30 hp
Kursstart: torsdag 3/9 kl. 10.00
Lokal: 51 318 på Högskolan i Gävle

Kursupplägg
Undervisningen är förlagd i huvudsak till torsdagar 09.00-16.30 och är obligatorisk.
Kursansvarig lärare: Mikael Westling Söderström
Kursen bedrivs i samarbete med Svenska Fotbollförbundet, Gestriklands Fotbollförbund
och Gefle IF fotboll. Det innebär att samtliga kursdeltagare med godkänt kursbetyg
kommer att erbjudas att genomgå SvFF:s diplomkurs för Basic level och Advanced level i
anslutning till denna kurs.
Vi kommer i samband med kurstart gå igenom schema, kursplan, kurslitteratur och
examinationsuppgifter för de olika delkurserna. Vi kommer vid detta tillfälle ha praktiskt
pass, varför du skall medtaga träningskläder och skor för utomhusbruk (gräsplan). Dagen
avslutas ca 16.30
Du kommer vid detta tillfälle att träffa de lärare och instruktörer som medverkar på
kursen. Kursen består av följande delkurser:
Ledarskap i fotboll med inriktning barn och ungdom, 7,5 hp
Coaching och ledarskap inom fotboll, 7,5 hp
Träningslära med inriktning fotboll, 7,5 hp
Idrottsdidaktik med inriktning fotboll, 7,5 hp
Examinationerna är i form av laborationer, muntliga, skriftliga uppgifter och salstentor.
Kommunikationssätt
Kommunikationsätt i kursen är lärplattformen Blackboard.
Kursvärdering
Kursutvärdering genomförs efter avslutad kurs
Har du några frågor kring kursstarten eller några andra funderingar, så kontakta
Mikael Westling Söderström eller Tore Lennartsson via mail eller telefon
Mikael Westling Söderström mso@hig.se
Tore Lennartsson
tore.lennartsson@gavle.se
Välkommen att studera hos oss
Kursansvarig
Mikael Westling Söderström

070 214 26 06
073 034 82 49

