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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 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.
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Välkommen till kursen Kommersiellt skrivande!
Jag heter Per Vesterlund och arbetar som universitetslektor inom Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag
har min bakgrund som forskare och lärare i ämnet filmvetenskap, men jag har också forskat och undervisat i
kurser med fokus på medier i mer generell bemärkelse. Särskilt i fält som mediehistoria, berättande och
medieretorik. Jag är också utbildningsledare för programmet. Den här kursen undervisar jag på för tredje året.
Jag delar i år första momentet med Aase Berg som kommer att ansvara för den omfattande skrivövning som
ingår i kursens första moment. Det andra momentet ansvarar Jan Sjölund för.

Kursupplägg
Vi kommer (som framgår av kursens schema) att ses i snitt två gånger i veckan. De flesta tillfällen är
föreläsningar, men där finns också två halvdagsseminarier och en heldag där ni diskuterar era skrivprojekt.
Examinationen kommer att bestå dels av en hemtentamen, dels av era individuella skrivprojekt. Dessa två delar
vägs samman i slutbetyget.

Kommunikationssätt
Utöver kontakten i samband med seminarierna utgör Blackboard den centrala kommunikationsplattformen för
kursen – där läggs alla viktiga dokument ut (kursplan, momentschema, skrivuppgifter etc.) och där meddelas
om något undervisningstillfälle måste ställas in eller flyttas. Ju tidigare ni går in och ”enrollerar” er på kursen på
Blackboard desto bättre! OBS! Det schema som delas ut av lärare (eller läggs ut på Blackboard) är det som
gäller – det digitala schema ni hittar via hig.se är mer att betrakta som arbetsmaterial/salsbokning.

Kursvärdering
Kursutvärdering kommer att göras efter kursens slut.

Därmed önskar jag er än en gång välkomna till kursen!
Vi hörs och ses!

tbildningsstöd, december 2015

Per
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