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Höstterminen 2020
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Välkommen till kursen Socialrätt II 7,5 hp
Kursen startar vecka 36 och pågår tom vecka 02, 2021. Kursen ges på kvartsfart och
genomförs via flexibelt lärande. Följande dagar och tider är schemalagda för möjlighet till
fysiska träffar vid Högskolan i Borås adress: Allegatan 1, Borås.
•
•
•

Tisdagen den 1 september kl 15-19, kursintroduktion – kommer endast ske digitalt
(via Zoom, mer information kommer att läggas upp i PingPong)
Tisdagen den 3 november kl 15-19, examinationsseminarium – kommer endast ske
digitalt (via Zoom, mer information kommer att läggas upp i PingPong)
Tisdagen den 12 januari kl 15-19, examinationsseminarium

Föreläsningssal meddelas på monitor i Högskolans huvudentré samt på PingPong under fliken
”schema”. Vi ser gärna att du prioriterar dessa dagar för ett fysiskt möte i Borås, men för dig
som har förhinder att närvara, kommer introduktion och examinationsseminarium även att
erbjudas via nätet. Pga. Covid-19 kommer inga fysiska möten att äga rum på Högskolan i
Borås ht 2020 fram t.o.m. den 8 november. All undervisning sker istället digitalt.
Introduktionen består av en föreläsning och introduktion till kursens innehåll, upplägg och
lärplattformen PingPong. Kursintroduktionens syfte är att ge en översikt av kursens innehåll
och orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet.
Tänk på att du måste registrera dig på kursen och skapa ditt studentkonto/ID! Se
https://www.hb.se/Student/Ny-student/
Genom studentkontot får du tillgång till kursen på PingPong.
PingPong är den lärplattform som används vid Högskolan i Borås. Via PingPong kommer du
under kursens gång att kunna hämta all information som gäller den kurs du ska gå.
Du behöver tillgång till dator med kamera, hörlurar och mikrofon. Arbetet sker i form av
egenarbete, diskussioner och seminarium på nätet. Till ditt stöd finns litteraturanvisningar,
inspelade föreläsningar och handledningsfrågor i Pingpong. Mer information om dina studier
hittar du på https://www.hb.se/Student/Ny-student/
Har du några frågor inför kursstart är du välkommen att höra av dig per e-post till
kursansvariga och examinator för kursen, enligt nedan.
Maria Wolmesjö maria.wolmesjo@hb.se (kursansvarig och examinator)

Varmt välkommen!
Lärarlaget/Maria

Postadress
Högskolan i Borås
501 90 Borås

Besöksadress
Allégatan 1

Telefon
033 435 40 00 (högskolans växel)
033 435 40 12 (akademin, kl 10-12 vard.)

E-post
A2@hb.se

