Kom ihåg att tacka ja till din
plats via antagning.se

Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Ledarskap – individ, samhälle, kultur och religion 15 hp
Master och fristående
Kursen ges på helfart under vecka 04-13. Kursansvarig lärare är Jari Ristiniemi. Kontakta mig om du har frågor
om kursen på e-post jari.ristiniemi@hig.se eller telefon 026-64 89 86.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista Kursplan
Kursens schema kommer en vecka innan kursstarten.

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 webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
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 i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: vecka 3
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 i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Ledarskap – individ, samhälle, kultur och religion

Kurskod

RVA009

Anmälningskod

23220 Master, 23232 fristående

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

Monika.karlsson@hig.se
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Kursupplägg
Välkommen till kursen Ledarskap – individ, samhälle, kultur och religion!
Individuella färdigheter, samhälleliga processer, kulturklimatet och religiösa rörelser påverkar
synen på ledarskap. Under kursen Ledarskap – individ, kultur, religion och samhälle 15 hp närmar
vi oss ledarskap kontextuellt. Det innebär att vi arbetar med ”arbetsnära” frågor och försöker se på
frågor och dilemman från underifrån perspektivet; individen är i samspel och interaktion med sin
omgivning. Områden vi berör är kultur och religion, etik och värderingar, livsåskådning och
människosyn, språk och förhållningssätt, organisation, organisationsstrukturer och
ledarskapsteorier. Kursen kommer att innehålla föreläsningar och examinatoriska uppgifter. Den
ingår i masterprogram i religionsvetenskap men kan även läsas som fristående kurs.
Kursstarten och undervisningstider
Vi börjar kursen tisdagen 25 januari i sal 32:105 kl 10:15 – 12:00. Vi presenterar kursinnehållet
och planerar redovisningarna. Om ni inte kan vara med, anmäl detta till kursansvarige!
Undervisningen kommer att gå under följande dagar: 25/1, 15/2, 8/3 och 29/3.
Litteratur
Litteraturen kommer vi att använda som referenslitteratur. Det är viktigt att ni införskaffar den och
börjar läsa den i god tid före kursstarten. Under kursen kommer vi inte att behandla litteraturen
utan den utgör underlag för kursen.

Kommunikationssätt
Vi kommer att använda Blackboard som kommunikationsmedel under kursen. Ni kommer att få
instruktioner hur ni kommer åt Blackboard i samband med antagningsbekräftelsen.

Bra att veta om tentamen
Tentamina består av PM.

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. 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.

Första uppgiften
Skicka din e-postadress till mig och berätta vem du är och vad du vill av kursen.
Jari Ristiniemi, kursansvarig
026/64 89 86
jri@hig.se

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