Välkommen till kursen
Formgivning och layout, 7,5 hp
Kursen startar torsdagen den 19 februari 2015 med en inspelad introduktion. I introduktionen
kommer du dels att få träffa oss som är kursansvariga och dels få ta del av praktisk information
som rör kursen. Introduktionen kommer, liksom kursens föreläsningar samt handledning att
ske via lärplattformen PING PONG.
Allt föreläsnings-, övnings- och övrigt undervisningsmaterial kommer att publiceras i PING
PONG. Där har du också möjlighet att kommunicera med andra kursdeltagare samt med
kursens lärare. Du behöver en internetuppkoppling för att kunna följa föreläsningar på PING
PONG, samt även en webbkamera och mikrofon på din dator för att kunna delta i seminarier.
Kursen går på helfart, distans mellan den 19 februari och 22 mars 2015. Det är tre till
fyra föreläsningar samt övningspass varje vecka, och du får räkna med ca 30 - 40 timmars
studier per vecka beroende på dina förkunskaper och din ambitionsnivå. Mellan
föreläsningstillfällena förväntas du själv jobba vidare med övningar, inlämningsuppgifter och
kurslitteratur. Kursen examineras med inlämningsuppgifter, projektarbete och ett
slutseminarium där du presenterar ditt projektarbete.
Som distansstudent kan du ofta själv mer fritt bestämma när och hur du ska lägga upp dina
studier. Kontorstider (kl. 08-17) kommer att gälla för kontakter med lärare och tidsbestämda
insatser i kurserna.
Du kan läsa mer om kursen här:
http://www.hb.se/Vill-studera/Program-och-kurser/Kurser-VT-2015/Formgivning-och-layout/
På högskolans webbplats finns praktiska tips om livet som student vid Högskolan i Borås:
http://www.hb.se/Student/Ny-student/
Varmt välkommen!
Jan Buse och Daniel Birgersson, kursansvariga
jan.buse@hb.se, daniel.birgersson@hb.se

Registreringen på webben öppnar vecka 2 så tidigast den 7 januari 2015 kan du
registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen! Registreringen stänger
sedan den 14 januari 2015.
Observera att du måste registrera dig i januari för att få behålla din plats. När du
registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen PING PONG – du loggar in med
ditt användarnamn (S15xxxx).
Notera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation via posten. All
information finns på webben/PING PONG.
När du loggat in så kommer du att ha tillgång till din aktivitet/kurs och där hittar du
all information du kan behöva inför kursstart. Du behöver därför logga in snarast i
PING PONG så att du inte missar någon viktig information.
Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se
Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se
Adress till PING PONG? https://pingpong.hb.se
Vi har många sökande, därför ber vi dig att kontakta oss via mail om du inte tänker
ta din plats i anspråk. Skicka det då till bhs@hb.se

