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Olika webbtjänster
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 teminsstart. 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.

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 via KronoX 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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Välkommen till kursen Religionspsykologi I (15 hp)

Det ska bli trevligt att få träffa dig och de andra kursdeltagarna vid
introduktionen torsdag den 7 april kl. 13:15-16, sal 32:105 på campus i
Gävle, eller via din dator. Dock är det bra om ni kan närvara på campus vid
den första föreläsningen. Det mesta av praktisk information kommer att ges i
samband med introduktionen, dock några saker du bör veta redan nu:
Det är bra om ni kan närvara på campus i Gävle, via telebild, eller hemifrån
genom internet. Om ni väljer att vara uppkopplade hemifrån, kom ihåg att ni
måste ha en bra internetansluntning.
Kursen ger en introduktion till de olika teorier som används inom
religionspsykologin, t.ex. rollteorin, och djuppsykologins förståelse av
religion som fenomen. Även mystikens psykologi, psykologin kring anomala
upplevelser, och sektens psykologi introduceras.
Ett medium kommer och gästföreläser i slutet av Maj. Gästföreläsningen
avslutas med ett obligatoriskt seminarium. Även sista föreläsningen är det
obligatorisk närvaro, då ni muntligt ska redovisa era uppsatser. Om ni inte
deltar på campus i Gävle, måste ni vara noga med att tekniken fungerar.
Studiehandledning kommer ni att finna på Black board. Läs igenom den
noggrant. Där finner ni all information ni behöver för att klara av kursen,
samt examinerande uppgifter.
Kurslitteraturen kommer att användas på olika sätt under kursen. En del är
central och kan/bör läsas från pärm till pärm, annan litteratur används som
referens, eller för att lösa vissa specifika uppgifter. Det kan även tillkomma
relevanta artiklar, om så är fallet, kommer de att läggas ut på Black board.
Återbud av studieplats, det vill säga om du av någon anledning inte planerar
att delta i kursen, är det mycket angeläget att du lämnar återbud omgående.
Kursutvärdering för kursen kommer att finnas på Black board, det är bra om
ni fyller i den i slutet av kursen

Vänligen
Sara Duppils
Kursansvarig
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