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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 terminstart. 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 VT16_22601
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering xxxxxx
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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Kursupplägg

Utbildningen sker på heltid och omfattar 100% studier. Olika undervisningsformer förekommer:
föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella uppgifter. Undervisningen sker på campus,
det vill säga i högskolans lokaler i Gävle, i allmänhet två till tre gånger i veckan.
OBS! Examinationsformer är skriftliga uppgifter, seminarier, uppsats och opposition.
Närvarokrav på uppsatsseminarier.
Moment 0010, Kulturteori och medier, 7,5 högskolepoäng (Per
Vesterlund/Liudmila Voronova)
Syftet med momentet är att ge studenterna fördjupade kunskaper i centrala teoribildningar kring
förhållandet mellan medier, kultur och samhälle. I centrum står frågor om medier som institutioner
och diskurser, samt mediereception och medierepresentation.
• Moment 0020, Metod, 7,5 högskolepoäng (Mathias Sylwan/Liudmila Voronova)
Momentet utgörs av en genomgång av kvantitativa och kvalitativa metoder som används inom
medie- och kommunikationsvetenskapen. Vetenskapsteoretiska frågor och problem aktualiseras i
olika typer av undersökningar. Textanalys och diskursteoretiska perspektiv tillämpas.
• Moment 0030, Uppsats, 15 högskolepoäng (Liudmila Voronova/MKV lärare)
I projektarbetet väljer den studerande ett ämnes- eller problemområde i samråd med handledare
och belyser självständigt detta empiriskt och teoretiskt i en uppsats. C-uppsatsen skrivs individuellt
och seminariebehandlas.
•

Uppropet sker vid det första undervisningstillfälle den 26e januari, 10-12.00 i sal 31:329. Vid uppropet
kommer du att få ytterligare information om kursens uppläggning, kurslitteratur och examinationsformer.
OBS! Du måste själv infinna dig för registrering vid uppropet.
Kommunikationssätt

Kommunikationen mellan studenter och lärare sker vid undervisningstillfällena samt via
lärplattformen Blackboard. Snabbaste sättet att få kontakt med lärarna mellan föreläsningarna är
att sända ett mail till berörd lärare.
Kursvärdering

Kursvärdering sker efter varje avslutad kurs via Blackboard, om inget annat meddelas.
Välkommen till vårens studier!
Liudmila Voronova,
Fil.dr.
liudmila.voronova@hig.se
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