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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 PSG016.25300.2016 eller VT16_25300

Se information från kursansvarig sida 2
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Välkommen till kursen Allmän Psykologi Distans 30 hp
Kursen bedrivs som en distanskurs på halvfart. Antal kursträffar är därför
reducerat i förhållande till en vanlig campuskurs. Kursen är uppdelad i fyra
delmoment och kursträffarna ges i anslutning till varje delmoments start.
Kursträffarna är ej obligatoriska, men jag rekommenderar er starkt att medverka
då ni här får möjlighet att påbörja uppgifter i de olika momenten. Kursplattformen
Blackboard används för kommunikation (se information i detta välkomstbrev).
Kursstart: Lördag 23 januari kl. 10.00-16.00
Lokal: Högskolan i Gävle Sal:33:203
Kursansvarig lärare: Linda Ytterholm
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om psykologins
kärnområden, teorier och metoder. Innehållet är bland annat socialpsykologi,
utvecklingspsykologi, kognition, motivation, emotion, perception, personlighet
och inlärningspsykologi.
Många frågor brukar gälla en av kursböckerna, ”Psychology, themes and
variations” av Wayne Weiten, och jag vill därför förtydliga att det finns många
upplagor av denna. I kursplanen anges att den senaste versionen ska användas och
riktlinjen är - ju nyare bok desto bättre. Det finns även flera varianter av boken
och det ni ska vara uppmärksamma på att undvika är den version som anges
”briefer version” eller ”brief version” då detta är en förkortad version där vissa
avsnitt saknas.
Frågor brukar också beröra inloggning på kursplattformen Blackboard och jag vill
därför redan här ange att för att komma in på kursplattformen behöver du ett
datorkonto (se information i detta välkomstbrev). När du har dina
inloggningsuppgifter kan du logga in på Blackboard, men du behöver även söka
fram kursen och skriva in/enrolla dig på denna (se information i detta brev).
Först när du gjort detta kan du ta del av all information som finns upplagd.
Varmt välkommen att studera hos oss!
Vänliga hälsningar
/Linda
Linda Ytterholm
Universitetsadjunkt i Psykologi
Akademin för Hälsa och Arbetsliv
Avdelningen för Socialt arbete och Psykologi
E-post: liaytm@hig.se
Telefon: 026-64 50 92; 073-512 92 38
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