
 
 
 
 
Välkommen till kursen  
Ledarskap och biblioteksprojekt, 7,5 hp 
 
Du har antagits till den fristående kursen Ledarskap och biblioteksprojekt i höst. En 
studiehandledning med instruktioner och mer utförliga beskrivningar av kursinnehåll finner du 
i lärplattformen PING PONG. 
 
Den 5-6 februari är du som kursdeltagare välkommen till Borås. Då inleder vi med 
föreläsningar om projektledning följt av konkreta erfarenheter från flera projekt och 
diskussioner om projektarbete. Dag 2 ska vi främst diskutera era projektidéer. Inför den första 
kursträffen kan du förbereda dig genom att ta del av kurslitteratur och förbereda vad du vill 
arbete med för projekt under kursen.  
 
Förutom kursträffen i Borås är undervisningen nätbaserad med seminarier och handledning i 
PING PONG. Adobe Connect Pro används för att skapa ett virtuellt klassrum och information 
finns liksom användarmanual på PING PONG. I detta forum kan också kursdeltagare 
kommunicera med varandra. En webbkamera och ett headset med mikrofon behövs (kostar 
ett par hundra konor). Alla projektarbeten examineras via skriftlig inlämning och seminarium 
via nätet (Adobe Connect Pro) och/eller vid ytterligare en fysisk träff i Borås. Formerna för 
examination diskuteras vidare när vi ses i Borås.  
 
Du är också välkommen att kontakta oss för att få mer information eller ställa frågor. 
 
Du kan läsa mer om kursen här: 
http://www.hb.se/Vill-studera/Program-och-kurser/Kurser-VT-2015/Ledarskap-och-
biblioteksprojekt/ 
 
På högskolans webbplats finns praktiska tips om livet som student vid Högskolan i Borås: 
http://www.hb.se/Student/Ny-student/ 
 
Väl mött! 
 
Margareta Lundberg Rodin och Gullvor Elf, kursansvariga 
margareta.lundberg_rodin@hb.se, gullvor.elf@hb.se 
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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 


