Till studenter antagna på:

22139 Arbetspsykologiska grunder 7,5 hp
Uppropsdatum: 22/1 2013 kl. 15.00
Hej och grattis till din antagning på Högskolan i Halmstad, Varmt välkommen till Arbetspsykologiska grunder 7,5 hp och
en lärorik, rolig och utvecklande tid här på Högskolan i Halmstad. 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!

Registrera dig.
Du ska själv registrera dig
som student på din utbildning
vid Högskolan i Halmstad.
Registreringen är öppen
från 13 januari till 21 januari.

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

Kom till uppropet.
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 21 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
81eller 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
Den här kursen bedrivs på halvfart, med undervisning i huvudsak en gång per vecka på Högskolan i Halmstad.
Lärandet under kursen bygger på att studenten är närvarande vid föreläsningar, seminarium som utgör kursens lärarledda
innehåll. Undervisning på halvfart innebär ungefär 20 timmars studier per vecka, och där ingår inläsning av de kapitel som
föreläsningarna baseras på. Det gäller att du planerar din studietid noggrant, då det förväntas att du tar eget ansvar för
inläsning och är aktivt deltagande på kursens obligatoriska moment.
Kursen är uppdelad i två block. Block 1 behandlar individen ur ett arbetspsykologiskt perspektiv. Inledningsvis kommer
personlighet och individuell förmåga som grund för personbedömning och rekrytering att beskrivas och diskuteras. Block
1 kommer att fortsätta med bl.a. personbedömning och grundläggande teoribildning inom arbetsmiljö, stress och
arbetsmiljöarbete. Block 2 behandlar i huvudsak gruppen och ledaren, där vi belyser organisationen, rekryteringsmetoder,
social dynamik, ledarskap samt organisationsutveckling och kontinuerlig förändring.
Målet med kursen är att studenten skall utveckla sin kunskap och förståelse kring några av arbetspsykologins centrala
områden såsom urval, rekrytering, arbetsmiljö, stress, välbefinnande, ledarskap och grupprocesser.
För ytterligare information hänvisas till kursplan och litteraturlista som du finner på hh.se/kursplaner.

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.
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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,
Linette Törnqvist
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