Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Kreativt skrivande, 31-45 hp!
Kursen ges på helfart under vecka 36-45. Kursansvarig lärare är jag, Jan Sjölund. Kontakta mig om du har frågor
om kursen på e-post: jsn@hig.se

Kursplan och schema
Kursplanen finns på följande länk: Kursplan
OBS! Schemat för kursens första moment, Journalistiskt skrivande 2, 7,5 hp, ligger på kursens Blackboardsida.
Sidan ligger öppen för er redan nu i sommar!

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: 25 aug – 11 sept
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

Kreativt skrivande, 31-45 hp

Kurskod

SLG305

Anmälningskod

12201

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi, AUE

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

mks@hig.se 026-648136
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En fortsättning på Kreativt skrivande 1-30 hp!

I mångt och mycket är Kreativt skrivande 31-45 hp en ren fortsättning på Kreativt skrivande 1-30 hp som ni
läste VT16. Då läste ni två 7,5-poängskurser i Litterär gestaltning – men bara en i Journalistiskt skrivande.
Alltså inleder vi höstterminen med kursen Journalistiskt skrivande 2, där vi tar oss an reportaget och
opinionsjournalistiken. Därefter kommer momentet Skrivprojekt, 7,5 hp, då ni själva väljer att skriva på
antingen ett skönlitterärt eller journalistiskt manus över hela fem veckor. Där krävs en ökad självständighet
från er sida – man kan kalla detta skrivprojekt för ett slags B-uppsats i Kreativt skrivande. Vad vill – eller
måste – du skriva?

Kursupplägg
Kursens första seminarium hålls tisdagen den 6 september kl 9.15-12.00 i sal 99:136. Då sker också
registreringen till kursen – alltså måste den som inte kan komma den dagen höra av sig för att bli registrerad!
Upplägget i övrigt är ungefär detsamma som programmets förra termin; ni kommer att känna igen er.

Kommunikationssätt
Informationen från oss lärare till er studenter sköts via kursens egen sida på Blackboard (som alltså redan nu
i sommar ligger öppen för er) och under träffarna på Högskolan i Gävle. I övrigt är det bara att ni mailar
ansvarig lärare (eller mig som kursansvarig) när ni behöver fråga om något. Vi svarar oftast snabbt. Jag är
emellertid tillbaks från semestern först den 22 augusti.

Bra att veta om tentamen/examination
Examinationen sker genom inlämning av slutuppgift/slutuppgifter i slutet av varje moment. Ni känner igen
också detta från vårterminen och får närmare information under momentens gång. Vilka seminarier som är
examinerande framgår av momentschemat.

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.

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