Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Allmän psykologi I, 30 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 04/2017-02/2018. Kursansvarig lärare är jag, Linda Ytterholm. Kontakta mig
om du har frågor om kursen på e-post linda.ytterholm@hig.se eller telefon 026-645092. Mer information sida 2.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista Tryck här
Kursens schema Tryck här

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: 2017-01-16--01-22
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

Allmän psykologi 30 hp

Kurskod

PSG016

Anmälningskod

HIG-25309

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursadministratör

Marie Åhrman

Kontaktuppgifter

maa@hig.se telefon 026-648238
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Kursupplägg/Kommunikationssätt
Kursen bedrivs som en distanskurs på halvfart. Antal kursträffar är därför reducerat i
förhållande till en vanlig campuskurs. Kursen är uppdelad i fyra delmoment och
kursträffarna ges i anslutning till varje delmoments start. Kursträffarna är ej obligatoriska,
men jag rekommenderar er att medverka i dessa. Kursplattformen Blackboard används för
kommunikation (se information i detta välkomstbrev). Webbföreläsningar via Adobe
Connect kommer även att förekomma.
Kursstart: Lördag 28 januari kl. 10.00-16.00
Lokal: Högskolan i Gävle Sal:33:203
Kursansvarig lärare: Linda Ytterholm
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om psykologins kärnområden,
teorier och metoder. Innehållet är bland annat socialpsykologi, utvecklingspsykologi,
kognition, motivation, emotion, perception, personlighet och inlärningspsykologi.
Många frågor brukar gälla en av kursböckerna, ”Psychology, themes and variations” av
Wayne Weiten, och jag vill därför förtydliga att det finns många upplagor av denna.
I kursplanen anges att den senaste versionen ska användas och riktlinjen är - ju nyare bok
desto bättre. Det finns även flera varianter av boken och det ni ska vara uppmärksamma på
är att ha den internationella upplagan samt att undvika den version som anges ”briefer
version” eller ”brief version” då detta är en förkortad version där vissa avsnitt saknas.
Frågor brukar även beröra inloggning på kursplattformen Blackboard och jag vill därför
redan här ange att för att komma in på kursplattformen behöver du ett datakonto (se
information i detta välkomstbrev). När du har dina inloggningsuppgifter kan du logga in
på Blackboard (se information i detta välkomstbrev). Först när du gjort detta kan du ta del
av all information som finns upplagd på kursplattformen.
Varmt välkommen att studera hos oss!
Vänliga hälsningar
/Linda

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.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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