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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 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
Period för enrollering

HT15_13205: Religionsvetenskap B, 30hp, Distans, HT15
Veckorna 35-36

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 tio 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
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Välkommen till Religionsvetenskap B (31 – 60)!
Vi inom ämnet religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle vill genom detta brev hälsa dig
välkommen till höstens undervisning!
Kursen kommer att finnas tillgänglig på Blackboard senast en vecka före kursstart och då
ha följande beteckning:
HT15_13205: Religionsvetenskap B, 30hp, Distans, HT15
En sak som är ny är att vissa examinerande seminarium kommer att vara obligatoriska,
det vill säga, för att klara kursen måste du delta aktivt i dessa på campus, via telebild,
eller från din egen dator. Du kommer i god tid att få reda på vilka datum dessa är.
Under terminen kommer du behöva göra valet om du vill läsa ett moment som heter
Religion och globalisering, eller om du vill skriva en uppsats. Om du vill läsa vidare på Cnivå rekommenderar vi att du skriver en uppsats den här terminen. När du väljer
uppsatsämne väljer du själv vad du vill skriva om (inom det religionsvetenskapliga
ämnesområdet) och du får stöd av en lärare (handledare) här i religionsgruppen som
handleder dig med ditt arbete.
Kursen börjar med momentet Religion, natur och hälsa med mig som momentansvarig.
Första undervisningstillfället på B-kursen är inte en föreläsning utan ett seminarium och
äger rum 31/8 kl. 13.15-15.00. Men kursen börjar redan veckan innan med att du tittar på
ett antal korta inspelade föreläsningar som du hittar på kursen på Blackboard. En
studiehandledning med schema och med de uppgifter som ska göras under momentet
hittar du också där.
Som moment två ligger enligt kursplanen Etik och mänskligt växande men vi kommer i
höst att byta ordning på moment 2 och 3 så att ni istället läser momentet De många
vägarnas religioner som nummer två på terminen. Detta beror på att den lärare som
håller i moment 2 är bortrest under den egentliga undervisningsperioden.
Vi brukar ju använda oss av videokonferenser i undervisningen men tänkte i höst prova
Adobe Connect istället. Det är ett webbverktyg som är enkelt att administrera och
använda. Vi lärare kommer själva att boka/skapa undervisningstiderna och kan också
själva ordna med att spela in och lägg upp den inspelade undervisningen. Det blir
förhoppningsvis mindre risk för samordnings- och teknikstrul på så vis. En annan fördel är
att det är ett betydligt billigare system att använda jämfört med videokonferens. Du får
separat information om hur Adobe Connect fungerar och hur du förbereder dig. Du som
bor i Gävle med omnejd kommer som vanligt till lektionssalen på högskolan (se schemat
för sal) och du som deltar hemifrån ser till att du har en bra internetuppkoppling!
Jag och resten av lärarlaget ser fram mot en intressant och givande termin tillsammans
med dig, men först hoppas vi att du får en skön sommar!

Vänligen
Olov Dahlin
Kursansvarig för Religionsvetenskap B (31-60)
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