Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Religionspsykologi I, 15 hp!
Kursen ges på helfart under vecka 14–23. Kursansvarig lärare är jag, Sara Duppils. Kontakta mig om du har
frågor om kursen på e-post sara.duppils@hig.se eller telefon 070-186 00 10.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista: Kursplan
Kursens schema: Schema

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: Vecka 13
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

Religionspsykologi I

Kurskod

HRP00A

Anmälningskod

23222 MKR, 23229 fristående

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Monika Karlsson

Kontaktuppgifter

mks@hig.se
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Välkommen till Religionspsykologi I (15 hp)

Kursupplägg
Det ska bli trevligt att få träffa dig och de andra kursdeltagarna vid introduktionen fredagen den 7 april kl.
13:00, i sal 31:215 på Högskolan i Gävle. Det mesta av praktisk information kommer att ges i samband med
introduktionen, dock några saker du bör veta redan nu:
Undervisanade lärare är jag, Sara Duppils (sara.duppils@hig.se).
Undervisningstillfällena är under veckorna 14–23 på fredagar (och en onsdag). Undervisningen är kl.
13.15–16.00. Det förekommer examinatoriska seminarium som ni måste delta på för att klara uppgifterna
(dock kan ni vara med på distans). Allmänt hög närvaro på både föreläsningar och tillhörande seminarium
rekommenderas för att klara kursen.
Studiehandledning kommer ni att finna på Black board (Bb) ca en vecka innan kursstart. Läs igenom den
noggrant (gärna flera gånger). Där finner ni all information ni behöver för att klara av kursen.
Examinerande uppgifter kommer att vara en hemtentamen och en mindre uppsats. Sistnämnda förväntas ni
arbeta självständigt med under kursens gång. Mer information om detta finns att läsa i studiehandledningen.
Kurslitteraturen kommer att användas på olika sätt under kursen. En del är central och kan/bör läsas från
pärm till pärm, annan litteratur används som referenser, eller för att lösa vissa specifika uppgifter. Det kan
även tillkomma relevanta artiklar, om så är fallet, kommer de att läggas ut på Black board.

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.

Vänligen
Sara Duppils
Kursansvarig

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