Välkommen till magisterprogrammet i
arbetsvetenskap 2014!
Vi hälsar Dig välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap som inleds vid
Högskolan Halmstad onsdagen den 27/8 kl 11:30. Du hittar en vägbeskrivning på
följande webbadress www.hh.se/omhogskolan/besokoss.307.html. Klassrummet hittar
Du via monitorer som finns uppsatta lite varstans vid ingångar och i korridorer eller
under ”Schema” på www.hh.se/utbildning/arstudent/webbtjanster/schema.2077.html
Vi börjar med att beskriva programmets olika delar och att gå igenom kurser,
utbildningsplaner, kursplaner, upplägg, examinationsmoment, webbaserade
kursverktyg och kurslitteratur. Programmet startar med kursen Trender och spridning
av organisationsmodeller 7,5 hp. Har du frågor var god kontakta någon av följande
personer:
Lärare
 Mats Holmquist (kursansvarig Trender och spridning av organisationsmodeller)
på telefon 035‐16 73 62 eller per mejl Mats.Holmquist@hh.se
 Christer Theandersson (kursansvarig Organisationsmodellers tillämpning och
hållbarhet) på telefon 033‐435 47 24 eller per mejl Christer.Theandersson@hb.se
 Tommy Isidorsson (kursansvarig Arbetsmarknad i svenskt och internationellt
perspektiv tillsammans med Kristina Lovén Selldén) på telefon 031‐786 55 01
eller per mejl Tommy.Isidorsson@socav.gu.se
 Jonas Axelsson (kursansvarig Forskningsmetoder) på telefon 054‐700 19 45 eller
per mejl Jonas.Axelsson@kau.se
Administratörer
 Barbara Meixner (högskolesekreterare Högskolan Halmstad) på
telefon 035‐16 75 72 eller per mejl Barbara.Meixner@hh.se
 Ewa Rolling (institutionssekreterare Högskolan i Borås) på
telefon 033‐435 45 01 eller per mejl Ewa.Rolling@hb.se
 Malin Linde och Anna Peixoto (studievägledare Göteborgs Universitet) på
telefon 031‐786 16 80 eller per mejl Malin.Linde@socav.gu.se eller
Anna.Peixoto@socav.gu.se
 Jeanette Palm (administratör Karlstads universitet) på telefon 054‐700 19 47
eller per mejl Jeanette.Palm@kau.se

Programmets mål
Det övergripande syftet med magisterprogrammet i arbetsvetenskap är att studenterna
på vetenskaplig grund ska vidareutveckla sin förmåga att behandla frågor om arbets‐
marknad och arbetsorganisation ur ett både nationellt och internationellt perspektiv. I
detta ingår att även kunna bearbeta frågor om förhållandet mellan, å ena sidan, krav på
ekonomisk effektivitet och, å andra sidan, krav på socialt ansvar, individers strävan efter
arbetstillfredsställelse, utveckling i arbetet och självförverkligande.
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Undervisningsformer
Undervisningen sker genom lektioner och gruppaktiviteter via fysiska endags‐ och
tvådagarsträffar samt virtuellt via webben. Lektioner och gruppaktiviteter via endags‐
och tvådagarsträffar är förlagda till Halmstad, Borås, Göteborg och Karlstad. Totalt rör
det sig om 12 till 15 dagar under programmet. Dessutom är det individuella och
gruppvisa arbetsuppgifter som inte är schemalagda. Lektioner och gruppaktiviteter via
nätet förmedlas via videokonferensprogrammet Adobe Connect och lärplattformen
PingPong (se nedan). Exakta antalet fysiska och virtuella träffar kommer att framgå av
schemat för respektive kurs. Undervisningen innehåller moment av individuella och
gruppvisa självständiga arbeten och har en problembaserad karaktär.

Terminsstart/terminsslut:
Magisterprogrammet börjar 27‐28 aug vecka 35, 2014 och slutar vecka 24, 2015.

Digital utrustning
Vi rekommenderar alla studenter att ha egen dator med bredbandsuppkoppling. Det går
dock att klara sig utan egen datorutrustning då det vid lärosätena finns tillgång till
datorer. Förutom tillgång till dator med videokamera, behöver varje student ett USB‐
headset som finns att köpa för ett par hundralappar i detaljhandeln. Vi kommer att ge
möjlighet att följa några av våra föreläsningar över nätet. I flera moment ingår även att
studenter samarbetar sinsemellan över nätet.
Vi kommer att använda oss av två olika plattformar inom kursen: Adobe Connect och
Ping‐Pong. Båda är utan kostnad för studenterna. Mer info om bägge formerna finns
under www.hb.se/Student/Mina‐studier/Webb‐och‐mobiltjanster
Adobe Connect är ett videokonferenssystem med möjligheter att över nätet
kommunicera med tal, bild, chat samt möjlighet till delade Powerpoint, dokument, och
skrivytor. Vi kommer att informera mer om Adobe Connect i samband med
programstarten i början av höstterminen.
PingPong är en webbaserad lärplattform som inte kräver någon extra utrustning och
som ger möjlighet både för lärare och studenter att sprida information och
kommunicera med varandra såväl i realtid (chat) som vid skilda tidpunkter (personliga
meddelanden, publicering av dokument, diskussionsdatabaser etc). För att få tillgång till
PingPong måste du som är antagen i Karlstad, Göteborg eller Halmstad e‐posta namn,
personnummer och e‐postadress till PingPongsupport‐ped@hb.se och uppge att du läser
magisterprogrammet i arbetsvetenskap men är antagen vid annat lärosäte.
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Undervisande lärosäten på magisterprogrammet
Högskolan Halmstad – Sektionen för Hälsa och Samhälle
På Sektionen för hälsa och samhälle (HOS) är vi idag ca 150 anställda och här studerar ca
3000 studenter. Vi bedriver forskning och undervisning inom tre vetenskapliga fält;
beteendevetenskap, samhällsvetenskap och vård. På det treåriga programmet ”Organisering och
ledning av arbete och välfärd (OLAV)” väljer studenterna inriktning arbetsvetenskap eller socialt
arbete. I bägge ligger tonvikten vid organisering, ledning och personalarbete samt hur individer,
organisationer och samhälle påverkar och påverkas av varandra. Forskningen på sektionen bedrivs
inom forskningsmiljön ”Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)”. Här förenas olika
ämnen i projekt för att möta forskningsintressen inom området ”Hälsa och livsstil” från samhällets
olika sektorer. Sektionen kommer att byta namn 2015 då en ny sektionsindelning börjar gälla. Det
nya namnet är inte beslutat ännu.

Adress och telefon

Kontaktinformation

Sektionen för Hälsa och Samhälle
Högskolan i Halmstad
Box 823
301 18 Halmstad

Programansvarig
Mats Holmquist
tfn 035‐16 73 62
mats.holmquist@hh.se

Besöksadress:
Kristian IV:s väg 3
Tfn vx: 035‐16 71 00
www.hh.se

Institutionssekreterare
Barbara Meixner
tfn 035‐16 75 72
barbara.meixner@hh.se

Vägbeskrivning
På följande webbadress finns kartor och en beskrivning av hur du hittar hit:
http://www.hh.se/omhogskolan/besokoss.307.html

Övernattningsmöjligheter
Halmstad hotell och vandrarhem STF
"Kaptenshamn"
Stuvaregatan 8
30250 Halmstad
Telefon: 035‐120 400
E‐post: info@kaptenshamn.com
Hemsida: www.kaptenshamn.com

Halmstad City Vandrarhem
Norra vägen 22
302 31 HALMSTAD
www.halmstadcityvandrarhem.se
info@halmstadcityvandrarhem.se
0733‐912927

Fler vandrarhem och boendemöjligheter hittar du under www.destinationhalmstad.se
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Högskolan i Borås – Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Högskolan har en ny organisation från 1 juli 2014 och är inne i ett omorganisationsarbete. Läs mer
under www.hb.se/Om‐hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2014/Juli/Hogskolan‐har‐en‐ny‐organisation/

Adress och telefon

Kontaktinformation

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Tfn 033‐435 40 00

Programansvarig:
Christer Theandersson
Tfn 033‐435 47 24
christer.theandersson@hb.se

Besöksadress

Administratör:
Ewa Rolling
Tfn 033‐435 45 01
ewa.rolling@hb.se

Allégatan 1
Borås
www.hb.se

Vägbeskrivning
På följande webbadress finner du kartor över högskolan och Borås:
http://www.hb.se Välj därefter Om högskolan längs upp under webbsidan huvud och därefter Kartor
& parkering under rubriken Snabblänkar längst ner till höger på sidan.

Övernattningsmöjligheter
Vila Mini‐Hotel & Vandrahem
Lilla Brog. 11
503 30 Borås
tfn 033‐22 69 69

CentRum Turistlogi
Nygatan 4A
503 36 Borås
tfn 033‐41 92 46
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Göteborgs universitet – Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet gick vid årskiftet 2012 samman med sociologi och bildade
”Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap”. Under programmet kommer du att få en nära
kontakt med lärare som forskar inom sitt undervisningsområde. Förutom undervisning och forskning
bedrivs vid institutionen en omfattande uppdrags‐ och utvärderingsverksamhet nära kopplad till
näringsliv och samhälle. Inom det arbetsvetenskapliga fältet har vi ett treårigt arbetsvetarprogram
och ger kurser med inriktning mot arbetsorganisation, ledarskap, arbetsmarknad, konfliktlösning,
social ekonomi, arbetsmiljö och hälsa. Förutom undervisning på grundnivå och avancerad nivå ger vi
även en fyraårig forskarutbildning för dem som vill bli doktorer i ämnet arbetsvetenskap.
Vill du veta mer om oss kan du gå in på institutionens hemsida www.socav.gu.se .
.
Kontaktinformation
Adress och telefon
Studievägledare:
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Malin Linde
Göteborgs universitet
Tfn 031‐786 1680
Box 720
E‐post: Malin.Linde@gu.se eller
405 30 Göteborg
Anna.Peixoto@socav.gu.se
Besöksadress:
Programansvarig:
Sprängkullsgatan 25
Tommy Isidorsson
Tfn vx: 031‐7860000
Tfn 031‐786 5501
www.socav.gu.se
E‐post: Tommy.Isidorsson@av.gu.se

Vägbeskrivning
Närmaste hållplats är Hagakyrkan dit många spårvagnar och bussar går. Gå söderut längs
Sprängkullsgatan i riktning Skanstorget och fästningen ”Skansen Kronan”. Institutionen ligger i
”Campus Haga”, även kallat ”Samvetet” ingång via Sprängkullsgatan 25. Karta se:
www.av.gu.se/kontaktaoss/?showMap=true&mapAlias=2480&keepArticle=true&mapTitle=Institutio
nen+f%F6r+sociologi+och+arbetsvetenskap

Övernattningsmöjligheter
Det finns flera vandrarhem inom 20 minuters promenadavstånd från institutionen.
STF Vandrarhem Stigbergsliden
www.hostel‐gothenburg.com/
Tel. 031 ‐ 24 16 20
Stigbergsliden 10
41463 GÖTEBORG

STF Slottsskogens Vandrarhem AB
www.sov.nu/
Tfn 031 ‐ 42 65 20
Vegag. 21
41311 GÖTEBORG

Masthuggsterrassens Vandrarhem
www.mastenvandrarhem.com/
Tel. 031 ‐ 42 48 20
Masthuggsterrassen 10 H
41318 GÖTEBORG

Göteborgs Mini‐Hotel
www.minihotel.se/
Tel. 031 ‐ 24 10 23
Tredje Långg. 31
41327 GÖTEBORG
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Karlstads universitet – Avdelningen för arbetsvetenskap
Inom arbetsvetenskap utbildar och forskar vi i frågor som rör det moderna arbetslivet. Vi ger kurser
på följande nivåer: Grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Kurserna på grundnivå är
obligatoriska för dem som läser inom programmet Personal och arbetsliv. 18 personer arbetar vid
ämnet arbetsvetenskap. Till dessa kommer sju externa doktorander. Totalt finns 12
forskarstuderande. På grundnivå och avancerad nivå har vi ungefär 150 helårsstudenter.

Adress och telefon

Kontaktinformation

Arbetsvetenskap
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Programansvarig:
Jonas Axelsson
Tfn 054‐700 19 45
Jonas.Axelsson@kau.se

Karlstads universitet
651 88 Karlstad
tfn 054‐700 10 00 vx
www.kau.se

Administratör:
Jeanette Palm
tfn 054‐700 19 47
Jeanette.Palm@kau.se

Vägbeskrivning
På följande webb‐adress finner du kartor över universitetet och Karlstad:
http://www.kau.se/kontakt/hitta‐till‐oss

Övernattningsmöjligheter
Karlstad Vandrarhem STF
Kasernhöjden 19
653 39 Karlstad
tel 054‐56 68 40
tel 070‐541 08 28
e‐post karlstad.vandrarhem@swipnet.se
Vandrarhemsvärd
Bror Edlund, Berit Lundbäck
http://www.svenskaturistforeningen.se/upptack/Omraden/Varmland/Vandrarhem/STF‐
Vandrarhem‐Karlstad/
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