Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Ledarskap och organisation A, IT-distans, 7,5 hp!
Kursen ges på halvfart under veckorna 35 – 02 (2018). Kursansvarig lärare är jag, Pär Vilhelmson. Kontakta mig
om du har frågor om kursen via e-post på par.vilhelmson@hig.se.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista: Ledarskap och organisation A
Kursens schema: kursen ges på distans utan fysiska träffar

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: 2017-08-21—2017-08-27
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 organisation A

Kurskod

FEG110

Anmälningskod

11116

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Eva Persson

Kontaktuppgifter

kurs-aue@hig.se
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Om kursen Ledarskap och organisation A på distans
I kursen introduceras grundläggande organisationsteoretiska begrepp och teorier om hur vi människor gör
när vi hjälps åt för att nå gemensamma mål i olika typer av organisationer. I kursen bereds du möjlighet att
skaffa dig grundläggande förståelse för ledarskapets betydelse för individers och gruppers roll i
organisationer. Utöver studier i ledarskap och organisation tränas du som student i vetenskapligt skrivande.
Vetenskapligt skrivande kräver kunskap om olika vetenskapliga perspektiv och förmåga att hitta fram
intressanta forskningsfrågor att fördjupa sig i.

Kursupplägg
Pedagogiken i kursen bygger på att du ska ta eget ansvar för ditt lärande. Undervisningen i kursen sker via
föreläsningar, handledningar och seminarier. Tillämpning, kritiskt tänkande och förståelse ses som viktiga
inslag. Examinationsuppgifterna är av såväl individuell som gruppkaraktär bl. a. en individuell hemtentamen
som inte är tids- eller salsbunden.
I kursen ges löpande examinationsuppgifter och den första av dem ska genomföras under kursens första
vecka. Vi rekommenderar därför att du redan nu införskaffar kurslitteraturen som vi kommer att arbeta med:
Granér, R., (senaste upplagan). Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M., (senaste upplagan). Kunskapens former- vetenskapsteori och
forskningsmetod. Liber.
Wolvén, L-E., (senaste upplagan). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Lund: Studentlitteratur.
Mer information om kursens upplägg, examinationsmoment m.m. kommer att finnas i studiehandledningen
som läggs ut på kursens Blackboardsida.

Kommunikationssätt
I denna kurs använder vi oss av det Blackboard som är HiG:s webbaserade utbildningsplattform. Där kommer
du att hitta aktuell information om kursen, de olika examinationsmomenten samt kunna lämna in dina
uppgifter. Du som ska använda Blackboard för första gång behöver username och password för att kunna
logga in i systemet. Följ därför informationen om hur du hämtar ut ditt datorkonto som du hittar på
välkomstbrevets första sida.
Kommunikationen i kursen för frågor av ämneskaraktär sker huvudsakligen via kursens Diskussionsforum på
Blackboard. Frågor av mer individuell karaktär ställs till kursansvarig via angiven mailadress.

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.

Varmt välkommen!
Pär Vilhelmson (par.vilhelmson@hig.se ), Kristina Mickelsson (kristina.mickelsson@hig.se), Elena

Ahmadi (elena.ahmadi@hig.se) och Malin Rosén (malin.rosen@hig.se).

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