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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 teminstart. 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_23116
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 i Studentportalen 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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HEJ!
Varmt välkommen till kursen Samhällsvillkor och hälsofostran, med fältstudier, som ingår
i det Hälsopedagogiska programmet. Kursansvarig lärare är Erika Björklund. Jag nås
enklast på e-posten (se adress ovan).
Kursens första träff sker måndagen den 25 januari klockan 13.15 i sal 33:304. Det är
viktigt att du är med vid kursintroduktionen, eftersom vi vid detta tillfälle kommer att gå
igenom kursens examinationsuppgifter och schema och vi kommer även att dela in er i
grupper. Förbered dig genom att ta del av studiehandledningen och litteraturlistan i god
tid innan kursstart så att du kan skaffa den litteratur som du inte redan har. Litteraturen
inkluderar några viktiga böcker, men annars är det många artiklar som går att få tag i via
bibliotekets databaser. Schemat, som finns i studiehandledningen, ger en indikation på i
vilken ordning litteraturen kommer att behandlas i kursen. Studiehandledningen kommer
finnas tillgänglig på Blackboard senast två veckor före kursstart. Skriv ut den och ta med
till det första kurstillfället.
Kursupplägg
Kursen består av tre moment, varav två genomförs på campus. Det tredje momentet
består av fältstudier och kan genomföras där studenten själv önskar. Det är studenternas
ansvar att ordna platser för sina fältstudier. Mer information om detta ges vid kursstarten.
Alla moment examineras genom både skriftliga och muntliga examinationsuppgifter, som
är både individuella och gruppuppgifter. Bland annat kommer en vetenskaplig uppsats att
skrivas och examineras.
Kommunikationssätt
I kursen använder vi oss av Blackboard för att kommunicera. Det innebär att det är på
Blackboard som vi postar viktig information som ni behöver för era studier och att det är
till era studentmejl som vi skickar information.
Kursvärdering
Efter avslutad kurs ber vi er att genomföra kursvärderingen som kommer att finnas tillgänglig på Blackboard.
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