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Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

 
Välkommen till Högskolan i Borås och  

 

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 
 
 
Vi är väldigt glada för att du valt just vår utbildning! Det är vår förhoppning att du kommer 
finna utbildningen intressant och att du kommer trivas med dina studier hos oss.  
 
Det är mycket viktigt att du gör din registrering enligt de datum som angetts i 
antagningsinformationen. Glöm inte att skapa ett studentkonto, se: 
https://www.hb.se/student/ny-student/  
 
På grund av pandemin planerar Högskolan i Borås i dagsläget att bedriva distansstudier till 
och med 8 november 2020, enligt beslut från rektor. För distansundervisning använder vi oss 
av verktyget Zoom. Innan första kursen startar behöver du därför bekanta dig med Zoom och 
se till att ha fungerande teknisk utrustning. Mer information om Zoom finns på: hb.se/student 

 
 

Programintroduktion 
Tisdagen 1/9 kl. 10:00 samlas vi via Zoom. Där kommer programansvarig och administratörer 
från programmet att hälsa er välkomna. Länk till Zoom-mötet kommer finnas i Pingpong som 
är den lärplattform vi använder vid Högskolan. Via Pingpong kommer du kunna hämta annan 
information som behövs för de två första kurserna i utbildningen som startar under samma 
vecka (vecka 36): Förvaltning och politiska system, 15 hp samt Samhällsekonomi 7,5 hp.  

 
Schema 
Programmets scheman hittar du via hb.se/student. Välj Schema under Vanliga verktyg. Du 
söker efter schema med programkod, dvs. den årskull du studerar med (SGOFF20H). Du kan 
även söka fram schema för en enskild kurs på den aktuella kursens namn, t.ex. Förvaltning 
och politiska system, 15 hp HT20. Alla kursnamn finns i Utbildningsplanen. 

 
 

 

https://www.hb.se/student/ny-student/
https://www.hb.se/Student/
https://www.hb.se/Student/
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Utbildningsplan, kursplan och litteraturlista 
I utbildningsplanen står målen med utbildningen och vilka kurser som du kommer läsa under 
de tre år som utbildningen går. I kursplanerna för programmets kurser kan du också läsa om 
kursmål och innehåll samt se litteraturlista för respektive kurs. Se mer här:  
https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/Antagen-HT-
2020/Kandidatprogram-i-offentlig-forvaltning/ 

 
Hur förbereder jag mig? 
Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning inleds med två parallella kurser, som båda kör 
igång den första veckan av terminen. Förvaltning och politiska system (15 högskolepoäng) och 
Samhällsekonomi (7,5 högskolepoäng). All information om kurserna hittar du via Pingpong. 
Förbered dig inför kursstart genom att gå in på pingpongaktiviteten för respektive kurs och ta 
del av den information som finns där. Ytterligare information om respektive kurs ges vid 
kursintroduktionerna, se scheman i Kronox. 
 
Varmt välkommen!  
 

Anette Gustafsson 
Programansvarig samt kursansvarig för Förvaltning och politiska system 

 
Programinformation 
Starttermin: HT 2020  
Programkod: SGOFF  
Programtillfälleskod: SGOFF20H  
Studietakt: heltid 100%  
Studietid: Dag 
Studieort: Borås 

 
Kontakt 
Programadministratör: Fredrik Ros 

  Programansvarig: Anette Gustafsson 
Studierektor: Tora Nord 
Studievägledare: Susanne Håkansson  
För övriga frågor: Kontakta Studentcentrum 

https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/Antagen-HT-2020/Kandidatprogram-i-offentlig-forvaltning/
https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/Antagen-HT-2020/Kandidatprogram-i-offentlig-forvaltning/
https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/ANGU
https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/FRRO/
https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/ANGU
https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/TODA/
https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/SNE/
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