Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för Utbildning och Ekonomi
KURSNAMN Högskolepedagogik – didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i
högre utbildning
KURSKOD: DIA002
ANMÄLNINGSKOD:

13348

KURSVECKOR: 36-03
KURSPLAN: hittar du här
SCHEMA:

söker du fram här

PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN: v. 35, via länken:

https://studentportal.hig.se

KURSANSVARIG: Silvia Edling
KONTAKTUPPGIFTER: silvia.edling@hig.se

Sandra Svahn
sandra.svahn@hig.se

KURSADMINISTRATION:
KONTAKTUPPGIFTER

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 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 [återkommer]
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Hej,
och varmt välkommen till kursen Högskolepedagogik – didaktiska perspektiv på
undervisning och lärande i högre utbildning, 7,5 hp. Syftet med kursen är att fördjupa
deltagarnas högskoledidaktiska kompetens med fokus på lärande, examination
kursplanering, och undervisning.
Kursen bygger på en dialog mellan teori och praktik där utbildningsvetenskapligt
relevanta begrepp, metoder och teorier knyts till konkreta undervisningssituationer på
högskola och/eller universitet. Under hösten kommer sex undervisningstillfällen mellan v.
36-03 att erbjudas.
Den första campusträffen är den 3/9 (v. 36), kl. 9.00-16.00 i sal 51:219. Inför det första
mötet vill vi att ni läser 2 kapitel i Ramsden (bifogar dessa i pdf-fil),
studiehandledning samt en introduktionsfilm som ni hittar på Blackboard. En
närmare beskrivning av vad varje moment kommer att innehålla och vad som förväntas
av Er som kursdeltagare kommer ni att finna i studiehandledningen samt på Blackboard.
Vi som har utformat kursen ser verkligen fram emot att möta Er och vi tror och hoppas att
Ni efter kursen ska känna Er tryggare i rollen som lärare på högskolan/universitet.
Om ni har några frågor så är ni varmt välkomna att höra av er!
Vänliga hälsningar
Silvia Edling
silvia.edling@hig.se
076 8587747
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