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Till dig som sökt utbildningen
Människa-kultur-religionsprogrammet

Ny utbildningsplan
Du har sökt vårt utbildningsprogram Människa-kultur-religion, vilket vi förstås gläder oss
mycket åt! Vi vill genom detta brev informera om att vi genomfört vissa förändringar i
utbildningsprogrammet så att du är införstådd med dessa innan du slutgiltigt bestämmer
dig för att gå programmet.
Under ett par års tid har diskussioner förts inom ramen för det utbildningsråd som finns
för utbildningen där lärare, studenter som går programmet och ett antal arbetslivsrepresentanter ingår. Synpunkter och förslag har framförts om att utbildningen skulle
kunna stärkas bland annat genom att vissa kurser lades till programmet och möjligheten
att i viss mån välja inriktning inom programmet.
Vi har därför lagt in två kurser i projekt- och processledning och en översiktskurs i
juridik, vilka bådadera är sådana kompetenser och verktyg som efterfrågats av studenter
som går programmet och som arbetslivsrepresentanterna har ansett kommer att öka
anställningsbarheten för de som gått programmet.
Vi har också skapat så kallade rekommenderade studiegångar där du som student under
programmets andra år får välja mellan tre inriktningar i din utbildning. På det sättet får du
möjlighet att nischa din utbildning i viss mån. Även om det är vår ambition att erbjuda
undervisning inom alla dessa tre inriktningar så kan vi inte garantera att så kommer att
ske – det beror lite på hur många som väljer den ena eller andra studiegången.
En ytterligare sak som är ny är att vi lagt till en så kallad strimma eller fördjupning av
interkulturell didaktik och dramapedagogik som kommer att löpa parallellt med hela
utbildningen. I undervisningen i denna strimma kommer ämneskunskaperna att fördjupas
och du kommer genom olika övningar och samtal att förbereda dig för det kommande
arbetslivet tillsammans med dina studiekamrater.
Undervisningen i fördjupningen kommer att äga rum på plats i Gävle vid två tillfällen
per termin, en gång i början av terminen respektive någon gång under andra halvan av
terminen. Träffarna kommer att vara examinerande vilket betyder att du måste ta dig till
Gävle. Troligen kommer vi att förlägga dessa seminarier till ett par veckodagar och att vi
då ses en eftermiddag och förmiddagen därpå, vilket gör att du måste hitta ett övernattningsställe i Gävle för dessa nätter om du inte bor på pendlingsavstånd.
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
Högskolan i Gävle ï 801 76 Gävle ï Kungsbäcksvägen 47, Gävle ï 026-64 85 00 ï www.hig.se
Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001

Utbildningen i övrigt går att läsa helt på distans och då kan du koppla upp dig till
undervisningen via ett webbverktyg som vi kommer att informera om.
Vi känner oss väldigt nöjda med slutresultatet av detta förändringsarbete som nu alltså
mynnat ut i en ny utbildningsplan vilken bifogas detta brev. Även om alla programmets
kurser redovisas i utbildningsplanen får du även en skiss som mer schematiskt visar hur
kurserna ligger i förhållande till varandra. Vi menar att programmet enbart stärkts
genom dessa förändringar och hoppas att det innebär att du vill stå kvar som sökande till
programmet!
Har du någon fundering så går det bra att du hör av dig till mig via nedan kontaktvägar.
Med vänliga hälsningar

Olov Dahlin, utbildningsledare för Människa-kultur-religionsprogrammet
odn@hig.se eller 076-948 99 67
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