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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

För frågor om Blackboard kontakta kursansvarig lärare
v. 35

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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Kursupplägg
Välkommen till kursen Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 61-90 hp
HT 15
Kursen är en fortsättningskurs för Religionsvetenskap A och B. Vi tar upp frågeställningar som
relationen mellan religion och politik; tankestruktur och självförståelse; värderingar och
människosyn; estetik och etik. Kursen belyser samspelet och interaktionen mellan etik, estetik,
politik och religion under olika historiska epoker. Kursen avslutas med en 15 högskolepoängs
uppsats.
Kursen startar den 3 september i sal 32:105 kl. 10.15-12 (du som läser på distans från andra
orter, kontakta ditt lokala studiecentrum i god tid före kursstarten). Vi kommer att prata om syftet
med studierna, religionsvetenskaplig metodik och om utformningen av terminens studier.
Detaljschemat delas ut i samband med kursstarten. Undervisning sker under följande dagar: 3/9,
17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 17/12 och 14/1 (uppsatsseminarier).

Kommunikationssätt
Kommunikation med kursansvarig sker i huvudsak genom mejl. All behövlig kursinformation hittar ni
på blackboard.

Kursvärdering
Kursen utvärderas efter avslutad kurs.
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