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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 ca 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_15307

Information från kursansvarig se sida 2

Hjärtligt välkommen till kursen Attityd- och beteendepåverkan!
Kursen bedrivs på halvfart under vecka 36-45 2015. Kursen bedrivs helt på
distans, d v s allt sker via Blackboard och all den information du behöver för att
genomföra kursen kommer att finnas där. På Blackboard tar du del av inspelade
föreläsningar, får aktuell information, lämnar in examinationsuppgifterna,
kommunicerar med kursdeltagare och/eller kursansvarig.
Under kursens gång kommer det också att hållas två ”liveföreläsningar” med
möjlighet till interaktivt deltagande/chat. De är inte obligatoriska, men
deltagande rekommenderas. Den första, introduktionsföreläsningen till kursen,
äger rum 3/9 kl. 17.30-18.30, den andra är preliminärt planerad till 29/9 också
17.30-18.30. Examinationen består dels av en caseanalys som ska lämnas in 4/10,
dels av en webbaserad skriftlig tentamen den 5/11.
Detaljerad information, med allt du behöver veta om kursen, kommer att finnas
på den elektroniska kursplattformen Blackboard från mitten av augusti.
Kursstart: Måndag 31/8. Deltagande i kursstarten innebär att du har skrivit en
mycket kort presentation av dig själv och varför du har valt att läsa kursen på den
elektroniska kursplattformen Blackboard senast den 3/9 klockan 16.00.
(Obligatoriskt moment.) Information om hur du ”enrollar”/skriver in/ dig på
Blackboard finns om du trycker på steg 3 Blackboard.
När du loggar in på Blackboard, finns du inte automatiskt med i din kurs där. Du
måste själv söka upp kursen i Blackboard och lägga till dig.
Om du inte vill behålla din plats på kursen är vi tacksamma om du meddelar
akademisekreterare detta snarast möjligt så att någon annan kan erbjudas platsen.
Denna kurs är mycket efterfrågad! Om du inte har registrerat dig i Studentportalen
samt deltagit i kursstarten genom att presentera dig på Blackboard senast den 3/9
erbjuds din plats till annan sökande.

Birgitta Falk
Leg psykolog, Fil dr.
Akademin för Hälsa och arbetsliv
Avdelningen för socialt arbete och psykologi

KANSLIET
Kansliet sköter akademins administration. Hit kan du vända dig om du vill ha information
om akademins kurser, lärare, kursplaner och begära kursbevis m.m.
Kansliet finner du i hus 51 plan 2.
Våra öppettider är: måndag-onsdag 09:00-15:00, torsdag 13:00-15:00 och fredag 09:0012:00.
Akademisekreterare: Marie Åhrman
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