Magisterutbildning med inriktning
arbetsvetenskap
60 hp, heltid 100%

Hjärtligt välkommen till magisterprogrammet i
arbetsvetenskap!
Vi hälsar Dig välkommen till magisterprogrammet i arbetsvetenskap som inleds vid
Högskolan Halmstad torsdagen och fredagen den 27-28 augusti med start torsdag kl 11.30.
Du hittar en vägbeskrivning till högskolan Halmstad på följande webbadress
http://www.hh.se/omhogskolan/besokoss.307.html . Klassrummet hittar Du via
monitorer som finns uppsatta lite varstans vid ingångar och i korridorer eller under
schema på hemsidan.
Vi börjar med att beskriva programmets olika delar och att gå igenom kurser,
utbildningsplaner, kursplaner, upplägg, examinationsmoment, webbaserade
kursverktyg och kurslitteratur. Programmet startar med kursen Trender och spridning
av organisationsmodeller 7,5 hp.
Har du frågor var god kontakta någon av följande personer:
Lärare






Mats Holmquist (kursansvarig Trender och spridning av organisationsmodeller)
på telefon 035-16 73 62 eller per mejl Mats.Holmquist@hh.se
Christer Theandersson (kursansvarig Organisationsmodellers tillämpning och
hållbarhet) på telefon 033-435 47 24 eller per mejl Christer.Theandersson@hb.se
Tommy Isidorsson (kursansvarig Arbetsmarknad i svenskt och internationellt
perspektiv tillsammans med Kristina Lovén Selldén) på telefon 031-786 55 01
eller per mejl Tommy.Isidorsson@socav.gu.se
Jonas Axelsson (kursansvarig Forskningsmetoder) på telefon 054-700 19 45 eller
per mejl Jonas.Axelsson@kau.se

Administratörer






Maria Jonsson (utbildningsadministratör Högskolan i Borås) på telefon 033-435
42 46 eller per mejl maria.jonsson@hb.se
Barbara Meixner (högskolesekreterare Högskolan Halmstad) på telefon 035-16
75 72 eller per mejl Barbara.Meixner@hh.se
Malin Linde och Anna Peixoto (studievägledare Göteborgs Universitet) på telefon
031-786 16 80 eller per mejl Malin.Linde@socav.gu.se eller
Anna.Peixoto.socav.gu.se
Jeanette Palm (institutionssekreterare Karlstad Universitet) på telefon 054-700
19 47 eller per mejl Jeanette.Palm@kau.se

Om du är antagagen i Göteborg, Halmstad eller Karlstad: Mejla uppgifter om namn,
personnummer och e-postadress till maria.jonsson@hb.se och uppge att du läser
magisterprogrammet i arbetsvetenskap men är antagen vid annat lärosäte så får du
tillgång till information angående första delkursen via lärplattformen PING PONG.

Programmets mål
Det övergripande syftet med magisterprogrammet i arbetsvetenskap är att studenterna på
vetenskaplig grund ska vidareutveckla sin förmåga att behandla frågor om arbetsmarknad och
arbetsorganisation ur ett både nationellt och internationellt perspektiv. I detta ingår att även
kunna bearbeta frågor om förhållandet mellan, å ena sidan, krav på ekonomisk effektivitet och, å
andra sidan, krav på socialt ansvar, individers strävan efter arbetstillfredsställelse, utveckling i
arbetet och självförverkligande.

Undervisningsformer
Undervisningen sker genom lektioner och gruppaktiviteter via fysiska endags- och
tvådagarsträffar samt virtuellt via webben. Lektioner och gruppaktiviteter via endags- och
tvådagarsträffar är förlagda till Halmstad, Borås, Göteborg och Karlstad. Totalt rör det sig om 12
till 15 dagar under programmet. Dessutom är det individuella och gruppvisa arbetsuppgifter
som inte är schemalagda. Lektioner och gruppaktiviteter via nätet förmedlas via videokonferensprogrammet Adobe Connect och lärplattformen PingPong (se vidare om utrustning nedan).
Exakt antalet fysiska och virtuella träffar kommer att framgå av schemat för respektive kurs.
Undervisningen innehåller moment av individuella och gruppvisa självständiga arbeten och har
en problembaserad karaktär.

Terminsstart/terminsslut:
Magisterprogrammet börjar 27-28 aug vecka 35, 2015 och slutar vecka 24, 2016.

Digital utrustning
Vi rekommenderar alla studenter att ha egen dator med bredbandsuppkoppling. Det går dock att
klara sig utan egen datorutrustning; vid lärosätena finns tillgång till datorer. Förutom tillgång till
dator, behövs ett headset och en videokamera. Vi kommer att ge möjlighet att följa några av våra
föreläsningar över nätet om det passar bättre än att åka till föreläsningsorten. Vi avser även att
låta studenter samarbeta sinsemellan över nätet.
Vi kommer att använda oss av två olika plattformar inom kursen: Adobe Connect Pro och PingPong. Båda är utan kostnad för studenterna.
Adobe Connect Pro är ett videokonferenssystem med möjligheter att över nätet kommunicera
med tal, bild, chat men framförallt möjlighet till delade Powerpoint, dokument, och skrivytor.
För att använda Adobe Connect Pro hemifrån behöver du en dator, headset och videokamera.
Det fungerar inte med ett uppringande telefonmodem, minst kabelmodem krävs. Inom
universitetet finns dock tillgång till höghastighetsnät. Vi kommer att informera mer om Adobe
Connect Pro i samband med programstarten i början av höstterminen. För dem som vill läsa mer
finns nätplatsen ”Connectresurser” på adressen http://www.meetings.sunet.se/guider.html
PingPong är en webbaserad lärplattform som inte kräver någon extra utrustning och som ger
möjlighet både för lärare och studenter att sprida information och kommunicera med varandra
såväl i realtid (chat) som vid skilda tidpunkter (personliga meddelanden, publicering av
dokument, diskussionsdatabaser etc). För att få tillgång till PingPong måste du e-posta namn,
personnummer och e-postadress till maria.jonsson@hb.se om du ej är antagen vid Högskolan i
Borås.

Övernattningsmöjligheter Halmstad hotell och vandrarhem STF "Kaptenshamn"
Stuvaregatan 8
30250 Halmstad
Telefon: 035‐120 400
E‐post: info@kaptenshamn.com
Hemsida: www.kaptenshamn.com
Halmstad City Vandrarhem
Norra vägen 22
302 31 HALMSTAD http://www.halmstadcityvandrarhem.se/
0733‐912927
Fler boendemöjligheter hittar du på http://www.destinationhalmstad.se/

