Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Ledarskap och förändringsarbete inom vård och omsorg 15 hp!
Kursen ges på kvartsfart under vecka 36/2016-23/2017. Kursansvarig lärare är jag, Mattias Bengtsson. Kontakta
mig om du har frågor om kursens upplägg på e-post masbeo@hig.se eller telefon 026-648941

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista Tryck här
Kursens schema se sida 2-3, information från kursansvarig lärare

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 2016-08-29--09-04
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Ledarskap och förändringsarbete inom vård och omsorg 15 hp

Kurskod

SCG500

Anmälningskod

HIG-15153

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv, avdelning för socialt arbete och psykologi

Kursadministratör

Marie Åhrman

Kontaktuppgifter

e-post: maa@hig.se telefon: 026-648238 eller kurs-aha@hig.se
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Kursupplägg
Varmt välkomna till kursen Ledarskap och förändringsarbete inom vård och omsorg! Kursen är uppdelad i två
moment. Det första ges höstterminen 2016 och det andra vårterminen 2017. Höstens delmoment ger syftar
till att ge fördjupad kunskap om lärande och förändringsprocesser, förståelse för ledningens roll i
förändringsarbete samt betydelsen av att organisera för lärande inom vård och omsorg.
I kursen använder vi oss av lärplattformen Blackboard. Det är via den som all information om kursen
presenteras och där lärare och studenter kan kommunicera varandra.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier via webbkonferens som du kan ta del av direkt
i din dator. Webbkonferens innebär att deltagarna kan kommunicera med ljud och bild i realtid. Du må ste
därför ha tillgång till utrustning för webbkonferenser, viket är en dator, bredband (ej mobilt),
flashspelare(om du kan se filmer på Youtube har du en sådan, annars kan den laddas hem gratis från
Adobe) och ett headset med mikrofon. Det sista är mycket viktigt annars fungerar inte ljudet under
sändning. Om ljudet går ut i ”lösa” högtalare uppkommer rundgång av ljudet, vilket gör det omöjligt att
kommunicera. Vi vill också att du har en webbkamera trots att alla inte kan vara i bild samtidigt eftersom
bildstorleken blir för liten. Några kan vara i bild under sändning, vilket underlättar för lärare och
kurskamrater att hålla kontakt i kursen. Det är viktigt att varje student sätter sig in i hur tekniken fungerar
under sändning eftersom det är mycket störande när inte ljudet från någon student fungerar. Föreläsningar
spelas in och efter sändningen kan du ta del av inspelningen via Blackboard. Utrustningen att införskaffa.
för webbkonferens är inte särskilt dyr.
Före den första webbkonferensen måste du också ”enrolla” i kursplattformen Blackboard. Där kommer att
finnas en länk till webbkonferensen.
Första webbsändningen blir v.36, måndag den 5 september kl.12.00–14.00. Denna fm. ägnas framför allt till
introduktion av kursen, presentation av deltagarna samt att bekanta sig med webbtekniken och det
elektroniska klassrummet Blackboard. Vi ser det som mycket viktigt att du deltar eftersom ett syfte är att lära
sig webbkonferenstekniken och att testa så att din utrustning fungerar i webbkonferenssystemet. Därigenom
hoppas vi minska ned på de tekniska störningarna under kommande sändningar.
Om du inte vill behålla din plats på kursen är vi tacksamma om du meddelar återbud via ditt konto ”Mina
sidor” på Antagning.se snarast möjligt så att någon annan kan erbjudas platsen .
Tider för höstens undervisning
Datum

Tid

Innehåll.

160905

12.00 – 14.00

Kursintroduktion, registrering, genomgång av kursinnehåll,
schema, examinationsuppgifter, presentation av
kursdeltagare osv.

160926

10.00 – 12.00

Föreläsning

161017

16.00 – 18.00

Litteraturseminarium 1. Obligatoriskt

161107

10.00 – 12.00

Föreläsning

161205

16.00 – 18.00

Litteraturseminarium 2. Obligatoriskt

170116

16.00 – 18.00

Seminarium, Obligatoriskt

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.

Mattias Bengtsson
Kursansvarig
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