Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Organisationskommunikation, 7,5 hp!
Kursen ges på helfart/halvfart/kvartsfart under vecka 19-23. Kursansvarig lärare är jag, Ylva Habel. Kontakta mig
om du har frågor om kursen på e-post ylva.habel@hig.se

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema

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: 1 – 14 maj
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

Organisationskommunikation

Kurskod

MKG302

Anmälningskod

22602

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursadministratör

Jenny Jansson

Kontaktuppgifter

jenny.jansson@hig.se
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Högskolan i Gävle
Organisationskommunikation, VT 2017
MKG302.22602, 7, 5 hp, v 19-23, helfart Dag Campus Gävle
Lärare: Ylva Habel (ylahal), mail: ylva.habel@hig.se
Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och en gruppresentation som ventileras på
slutseminarium. Muntliga såväl, skriftliga som praktiska uppgifter till seminarierna
förekommer och är betygsgrundande. Examinationen består i övrigt av aktivt deltagande i
seminarierna.
Vecka 19
Tis 9 maj kl. 13–15: Introduktionsföreläsning. Läsning: Alvesson, kap. 1–2;
Miller, kap 1–2.
To 11 maj kl. 13–15: Föreläsning. Perspektiv på organisationsformer. Läsning: Alvesson,
kap. 3–5; Habermas, kap 5; Miller kap. 3–6;
Vecka 20
Tis 16 maj kl. 13–15: Föreläsning. Feministiska och avkoloniserande perspektiv på
organisation. ***Läsning: Gavin, ss. 158–170; Miller kap. 7–12; Salem
(webbtext); Shome ss. 388–406.
Fre 19 maj kl. 13–15: Föreläsning. Läsning: Alvesson, kap 6; Miller kap. 13–14; Påbörja
Sennett, m.fl
Vecka 21
Tis 23 maj kl. 10–12, kl. 13–15: fm: besök på organisation + diskussionsfrågor. Lokal
bokad till em
Ons 24 maj kl. 10–12, grupp I: diskussionsseminarium om fältbesök
kl. 13–15, grupp II: diskussionsseminarium om fältbesök.
För bägge grupper utgör seminarierna avstamp för arbetet med den egna
gruppresentationen den 1 jun. I ert arbete ska ni applicera de teorier ni får lära er
under kursen. Detaljinformation publiceras på Blackboard.
Vecka 22
Tis 30 maj kl. 13–15, Föreläsning: Den senmoderna stadens organisation. Läsning:
Sennett (hela boken); Tesfahuney & Ek, ss. 8–51; Paulsson: läs inledningen, plus
ytterligare ett kapitel du själv väljer.
Tors 1 juni kl. 10–12 + 13–15: Gruppresentationer (mer detaljinformation läggs ut på
Blackboard).
Vecka 23
Tors 8 juni Salstentamen, kl. 9-13

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