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Hösten 2020

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Välkommen till kursen Organisations- och
ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv 15 hp,
Fristående, Deltid 50% - Halvfart
Kursen startar vecka 36 (Vecka 35 introduktion) och pågår t om
vecka 2, 2021. Kursen ges på halvfart och genomförs helt på distans
via flexibelt lärande.
Kursintroduktion
Kursen startar med introduktion via Zoom fredagen den 28 augusti 2020 kl.09:1512.00. Kursintroduktionens syfte är att ge en översikt av kursens innehåll och upplägg
samt av lärplattformen Ping Pong. Vidare ges även en föreläsning i organisationsteori.
Ni kan inför denna föreläsning förbereda er genom att läsa boken Institutions and
Organizations. Ideas, Interests, and Identities 4. Uppl. av W. Richard Scott. Om ni vill
ha en mer grundläggande introduktion till ämnet arbetsvetenskap kan ni införskaffa och
läsa boken: Vad är arbetsvetenskap? – En introduktion av Gunnar Gillberg, Erik
Ljungar, Anna Peixoto och Jonas Axelsson.
Under kursens gång kommer vi att använda lärplattformen Ping Pong
och webbkommunikationssystemet Zoom. Därför är det viktigt att du
har tillgång till dator med kamera, hörlurar och mikrofon. Vidare är
kursen upplagd så att arbetet sker i form av egenarbete, diskussion och
seminarium via nätet. Till ditt stöd finns litteraturanvisningar,
föreläsningar som kommer att ges i realtid via Zoom samt viss
handledning. Till kursen finns en kursplan som också innehåller en
litteraturlista. Du hittar den via:
https://www.hb.se/student/mina-studier/kurs-ochprogramtorget/kurstorget/kurser-ht-2020/organisations-och- ledarskapstrender-i-ett-hallbarhetsperspektiv1/
Schema:
https://schema.hb.se/setup/jsp/Schema.jsp?sprak=SV&forklaringar=tr
ue&sokMedAND=true&intervallAntal=1&startDatum=idag&intervall
Typ=a&resurser=k.B2OO01-20202-20502-
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Kursen består av föreläsningar och seminarier som ges via Zoom.
Examinationsuppgifter sker individuellt, men med inslag av
interaktivt lärande via Zoom och Ping Pong. T ex att ge kommentarer
på andra studenters inlämningsuppgifter. Vidare är det ett stort inslag
av självstudier och skriftliga inlämningsuppgifter. Självstudier
innebär att du utifrån kursens upplägg förutsätts planera och fördela
din studietid för att sedan självständigt genomföra dina studier. Det är
viktigt att du avsätter den tid som ditt studieval motsvarar dvs. cirka
15-20 timmar/vecka. Samtliga examinationer och seminarier är
obligatoriska och kan genomföras via internet. Anmälan görs via Ping
Pong.
Skapa ditt studentkonto och registrera dig på kursen innan
introduktionen. Genom studentkontot får du tillgång till kursen på
Ping Pong. Här kommer även information hur du kopplar upp dig
och använder webkommunikationssystemet Zoom att finnas
tillgänglig.
Har du några frågor inför kursstart är du välkommen att höra av dig
per e-post till kursansvarig och examinator för kursen, Erik Ljungar
på erik.ljungar@hb.se
Varmt välkommen!
Erik Ljungar
Du hittar information om dina studier på
https://www.hb.se/Student/Ny-student/

