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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast ca två
veckor före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb HT15_13116
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering xxxxxx
Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig i Studentportalen senast 10 dagar
före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån
av plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen

Till dig som är antagen till kurs

Introduktionskurs i pedagogik, 30 hp.
Välkommen till första träffen i kursen
tisdagen den 1/9 kl 10.00-15.30, sal 31520
samt

onsdagen 2/9 kl 09.30-15.30, sal 31520
På tisdagförmiddagens kursstart ges en introduktion till kursen och dess
moment, med tyngdpunkt på det första momentet – Introduktion till
pedagogik. Ni blir även registrerade på kursen och vi kommer också att gå
igenom studiehandledningen. På eftermiddagen ges en föreläsning om
pedagogik. Dag två innehåller föreläsning samt seminarium. Som ni bland
annat kunde se när ni sökte kursen så är detta en distanskurs med upp till
fyra träffar på plats på Högskolan i Gävle. För detta moment är nästa träff
preliminärt inplanerad till v50. Observera att första momentet slutar v 3. Vi
kommer sammanlagt under första momentet alltså träffas två tillfällen.
Information om vårens två moment och två träffar kommer att ges under
hösten.

Mer information om momentupplägget får ni vid kursstart samt via
studiehandledningen som kommer att publiceras på kursens sida på
lärplattformen Blackboard ca två veckor innan kursstart. I kursen använder
vi Blackboard som kommunikationsväg. På Bb kommer ni att finna
information om kursen, eventuella ändringar med mera. Det är därför viktigt
att ni under kursens gång håller er uppdaterade via Blackboard då det är där
vi som arbetar i kursen lägger ut information och meddelar om det sker
några ändringar. Ta alltså för vana att hålla er uppdaterade på kursens Bbsida så att ni inte missar viktig information.
För er som vill förbereda er så rekommenderar vi att ni läser:
Svensson, L. (2009). Introduktion till pedagogik. Stockholm: Norstedts.
Varmt välkomna den 1 september!
Erika Åkerblom, adjunkt i pedagogik
Avdelningen för utbildningsvetenskap

