Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Psykologiska metoder och examensarbete 30 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 04/2017-02/2018. Kursansvarig lärare är jag, Johan Willander. Kontakta mig
om du har frågor om kursen på e-post johan.willander@hig.se eller telefon 026-645081. 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--01-29
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

Psykologiska metoder och examensarbete 30 hp

Kurskod

PSG800

Anmälningskod

HIG-25311

Ansvarig akademi

Akademin för hälsa och arbetsliv

Kursadministratör

Marie Åhrman

Kontaktuppgifter

maa@hig.se telefon
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Kursupplägg/Kommunikationssätt

Hej!
Varmt välkommen till psykologi C (Psykologiska metoder och examensarbete, VT17
halvtid). Under VT17 kommer vi att träffas fyra gånger och gå igenom psykologiska
metoder. Vid första träffen kommer Igor Knez föreläsa om Vetenskapsteori. Vid den
andra och tredje träffen kommer Johan Willander föreläsa om Kvantitativ metod samt
SPSS övningar. Vid den fjärde träffen kommer Hanna Kusterer föreläsa om kvalitativ
metod. Träffarna äger rum på lördagar och kursens schema finner ni på Blackboard. Det
femte tillfället är själva uppsatsventileringen och äger rum i slutet av HT17. De fyra
metodträffarna är inte obligatoriska vad gäller närvaro. Det är dock obligatorisk närvaro
på det uppsatsventileringstillfälle då den egna uppsatsen ska ventileras.

Vi startar lördagen den 4 februari 2017, kl 10.00. Johan Willander inleder dagen med
information om kursen. Därefter fortsätter Igor Knez med föreläsningar, diskussioner och
grupparbete i ämnet ”psykologins vetenskapsteori”. Vid detta första tillfälle kommer vi
avhandla boken ”Psykologins vetenskapsteori” av G. Christensen, det är därför bra om
Du har boken med Dig och har läst (skummat igenom) den. Igor Knez kommer också
prata om om Mandlers bok ”A history of modern experimental psychology: From Wundt
to cognitive science”.
I övrigt se schema på kursen med anmälningskod PSG800 25311. Vecka 52 (2016)
kommer jag att lägga ut mer information om kursen på Blackboard
http://blackboard.hig.se/.

Välkommen!
Med vänliga hälsningar,

Johan Willander

kursansvarig
e-post johan.willander@hig.se

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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KANSLIET
Kansliet sköter akademins administration. Hit kan du vända dig om du vill ha information
om akademins kurser, lärare, kursplaner och begära kursbevis m.m.
Kansliet finner du i hus 51 plan 2.
Akademisekreterare: Marie Åhrman
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
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