Till studenter antagna på:

22136 Psykologi 30 hp
Uppropsdatum: 20/1 kl. 13.15
Hej och grattis till din antagning på Högskolan i Halmstad, Varmt välkommen till Psykologi, avancerad nivå Psykologi,
avancerad nivå 30 hp och en lärorik, rolig och utvecklande tid här på Högskolan i Halmstad. Programmet eller kursen
startar på ovanstående datum. För att behålla din plats och för att kunna påbörja dina studier vid Högskolan i Halmstad
måste du genomföra nedanstående steg:

Tacka JA senast
den 20 december!

Skapa ett konto.
Från och med den 13 januari
kan du skapa ditt
studentkonto och bl.a. få
tillgång till Högskolans
studentportal.

Registrera dig.

Kom till uppropet.

Du ska själv registrera dig som
student på din utbildning vid
Högskolan i Halmstad.
Registreringen är öppen från
13 januari till 19 januari.

Din utbildning startar
ovanstående datum.
Observera att det är
obligatorisk närvaro under
uppropet.

Steg1
Först av allt måste du logga in på www.antagning.se för att där tacka JA till din erbjudna plats vid Högskolan i Halmstad.

Steg 2
På www.hh.se/valkommen måste du skapa ett studentkonto för att du därefter ska kunna registrera dig på den antagna
utbildningen vid Högskolans Studentportal (se steg 3). Utförliga instruktioner om hur du går tillväga för att skapa ett
studentkonto hittar du på ovanstående länk.

Steg 3
För att registrera dig på din utbildning loggar du in på www.hh.se/studentportal. Observera att du tidigast kan registrera
dig den 13 januari och senast den 19 januari och att programstudenter ska registrera sig till både programmet och de
ingående kurserna. Vid frågor om registrering kontakta sektionssekreterare Theres Erixon Larsson på telefon 035 - 16 73
81 eller på e-post theres.erixon@hh.se
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Steg 4
Programmet eller kursen startar på ovanstående datum med ett upprop på Högskolan i Halmstad. Under uppropet är det
obligatorisk närvaro. Om du har förhinder och inte kan närvara måste du kontakta ansvarig sektionssekreterare (se ovan).

Blackboard
Som undervisningsstöd i kursen kommer vi att använda oss av Högskolans lärplattform (Blackboard). Du använder samma
studentkonto för att logga in i Blackboard som när du registrerar dig i Studentportalen
För att komma in på din kurs i Blackboard måste du först ha registrerat dig via Studentportalen, se ovan. Blackboard når
du via länken "Webbtjänster" som finns längst ner på studentportalens startsida eller genom att gå direkt till
hh.blackboard.com. Efter att du loggat in så ser dina kursplatser i Blackboard.
Kursen är öppen via Blackboard ca två timmar efter att du har registrerat dig på kursen via Studentportalen! Innan dess
kommer du inte att kunna logga in på kursens sida.
På kursens sida hittar du alla de instruktioner du behöver för att följa kursen.

Campuskarta
Hitta till rätt föreläsningssal genom att gå in på www.hh.se/campuskarta.

Kursplan, litteraturlista och schema
Kursplan med litteraturlista hittar du på www.hh.se/kursplaner eller i studentportalen. Vi rekommenderar dig att skaffa
den kurslitteratur som du behöver så snart som möjligt. Schema hittar du på www.hh.se/schema eller i studentportalen. Sök
på de första bokstäverna i kurs- eller programnamnet.

Kursspecifik information
Ämnena Psykologi 91-120, avancerad nivå (allmän och idrott) kommer att i det flesta fall samläsa vårens D-kurs.
Bifogat denna information om introduktionsmötet finner du anvisningar för den första uppgiften på kursen. Denna består
av att fundera över inom vilket område du vill fördjupa dina D-studier och dessutom fundera ytterligare ett steg längre och
så småningom, till den 20/1, skriva en forskningsplan med ett innehåll som framgår av bifogad beskrivning samt att
kortfattat muntligt föredrag detta (20/1 samt i fördjupad form den 22/1).

Studentkåren och studentboende
Studentkåren är en frivillig sammanslutning för alla studenter på Högskolan i Halmstad och arbetar bland annat med
utbildningsbevakning och studentboende. På Kåren kan du också engagera dig i olika studentföreningar som kan förgylla
din fritid som student. Läs mer på www.karen.hh.se.

Studiemedel
För information till din studiemedelsansökan (CSN) är terminstiderna 20 januari – 8 juni
Om du vill ha ytterligare information är du välkommen att besöka www.hh.se.
Återigen varmt välkommen,
Torbjörn Josefsson
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Forskningsplan
Bakgrund:
Vid introduktionsmötet den 20 januari kommer du att erbjudas möjlighet
att tillsammans med examinator/handledare diskutera din
”forskningsplan” för kommande D-kurs. Onsdagen den 22:e januari träffas
alla magisterstudenter (psykologi och psykologi inriktning idrott) där
ni förväntas att muntligen och i sammanfattande form berätta om era
planer för magistersuppsats. I syfte att hjälpa er att organisera och
strukturera tankar inför presentation av forskningsplan ges nedan olika
rubriker som ni förväntas börja skissa på redan före kursens start.
Struktur på ”forskningsplan”
1.
Projekttitel
2.

Målsättning/syfte

3.
Relevans och betydelse
a.
På vilket sätt kan din forskning bidrag med kunskap inom valt
ämnesområde
4.
a.

Bakgrund och tidigare publicerade resultat
Genomlysning av tidigare forskning inom området

5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Metodik, arbets- och tidsplan
Teoretisk referensram
Undersökningsgrupp
Mätinstrument
Genomförande
Etik
Analys av data
Arbets- och tidsplan

6.

Tänkbara resultat

7.

Referenser

Omfång
Ni ombedes svara upp på arbetsuppgiften med ca. 2-4 sidor. Använd Times
New Roman 12 pkt, 1 ½ radavstånd.
Hälsningar,
Examinatorerna:
urban.johnson@hh.se Psykologi/idrott
torbjörn.josefsson@hh.se Psykologi/allmän
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