
INFORMATION FÖR ANTAGNA Våren 2017  

Varmt välkommen till  

Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation!  

Vi är glada över att du valt att studera vid vårt program och hoppas att du ska hitta mycket ny 
kunskap att ta med dig i ditt yrkesliv. Innan du startar dina studier vill vi att du tar del av 
några viktiga punkter som hjälper dig att genomföra utbildningen. Var noggrann i din 
genomläsning. Vi är övertygade att det hjälper dig att få en bra start.  

Registrering till program och kurser  

Registrering sker mellan den 3 januari – 10 januari. Vi rekommenderar att du registrerar dig 
för att bekanta dig med hur allt fungerar, för att ta del av programintroduktionen och 
information om första kursen.  

Programmets innehåll och studietakt  

Programmet ges på helfart. Du förväntas därför kunna disponera 40 tim/v och delta i 
aktiviteter på dagtid. Undervisningen och kommunikation med lärarna sker på ordinarie 
kontorstider. Du läser en kurs i taget under 4,5 veckor (motsvarar 7,5 hp). Kurs 1-4 läses 
under vårterminen, kurs 5-6 under höstterminen.  

Kursernas ordning:  

1. Introduktion till Information Management 7,5 hp  
2. Kommmunikation i organisationer 7,5 hp  
3. Kunskap i organisationer 7,5 hp  
4. Innehållsstrategier 7,5 hp  
5. Informationsprodukter 7,5 hp  
6. Magisteruppsats 22,5 p  

Ta gärna del av vårens kursplaner (de fyra första nedan) för att få en uppfattning om dess 
innehåll. Kursplanerna hittar längst ned på sidan där länken till detta dokument finns.  

Kontaktorganisation – förutsättning för examinationer  

För att kunna göra examinationer i programmet behöver du ordna en kontaktorganisation, 
som t.ex. kan vara din nuvarande, tidigare eller kommande arbetsplats. Beskrivning av 
examinationsuppgifterna i kontaktorganisationen för respektive kurs hittar du under rubriken 
Länkar, nedan. Ta också del av brevet till kontaktorganisationerna med utgångspunkter för 
samverkan, som du hittar under rubriken Länkar, nedan. Kontaktorganisationer kan vara 
offentliga organisationer, såsom skolor eller vårdcentraler, likaväl som företag eller ideella 
organisationer och kan ha sitt säte inom eller utanför Sverige. För din egen skull är det bättre 
med en organisation som är villig att avsätta tid för dig och dina uppgifter. Du kommer att 
lära dig mer och både du och kontaktorganisationen får ett större utbyte.  

 



Var sker undervisningen? – det virtuella klassrummet  

All information och kommunikation sker via lärplattformen PingPong som du får tillgång till 
i samband med registrering (se ovan). I PingPong finns:  

• kursaktiviteter, en för varje kurs. En kursaktivitet innehåller information om kursen, så 
som kursplaner med kurslitteratur, kurshandbok, föreläsningar, examinationsuppgifter 
m.m. På en ”anslagstavla” presenteras löpande information under kursens gång. 

• webbkonferenssystemet Adobe Connect, som bl.a. nås via aktiviteterna i PingPong 
genom s.k. mötesrum.  
 

För att kunna delta i undervisningen  

behöver du:  

• tillförlitlig internetuppkoppling  
• webbkamera  
• headset med mikrofon (observera, det räcker oftast inte med ett headset som följer 

med mobilen)  
• lämplig webbläsare (Sunet, som ansvarar för Adobe Connect, rekommenderar Mozilla 

Firefox)  

Viktiga datum  

All information om tider för undervisning och deadlines kommer att anges i högskolans 
schemaverktyg KronoX. Du söker på programmets förkortning SASIC för information om all 
schemaläggning för programmet och med kurskod för respektive kurs. Introduktion till Information 
Management har koden C3CIN1-20171-B33V7-. Du hittar länk till schema under rubriken Länkar, 
nedan.  

• Måndagen 9 januari får du tillgång till PingPong och kursaktiviteten för Introduktion 
till Information Management. 

• Programmet startar måndagen 16 januari med träffar i smågrupper i Adobe Connect. 
Alla instruktioner inför kursintroduktionen, t ex om hur du bokar dig för en smågrupp 
för introduktion kommer du att hitta i kursaktiviteten i PingPong.  

• Du hittar kurslitteraturen i kursplanen.  
• Periodindelning (period 1= kurs 1 osv) under våren:  

• Period 1 = 2017-01-16 till 2017-02-19  
• Period 2 = 2017-02-20 till 2017-03-22  
• Period 3 = 2017-03-23 till 2017-04-26  
• Period 4 = 2017-04-27 till 2017-06-04  

Kontakt  

OBS! Om du har frågor till program- och kursansvariga gäller följande.  

• Frågor som rör programmets innehåll och form samt frågor om den första kursen: 
maria.lindh@hb.se och karen.nowe@hb.se (tillgängliga t o m 20 dec, från 2 januari) 



• Frågor om den andra kursen: Karin Dessne karin.dessne@hb.se och Johan Sundeen 
johan.sundeen@hb.se 

• Frågor om biblioteksresurser för distansstudenter hittar du under rubriken Länkar, 
nedan. Vi eftersträvar elektroniskt tillgänglig litteratur i så stor utsträckning som 
möjligt.  

Om du trots allt inte kommer att genomföra dina studier  

Vi har stort söktryck till programmet, vilket är mycket glädjande. Om du inte har för avsikt att 
börja på utbildningen är vi därför mycket tacksamma om du hör av dig till A3@hb.se för 
besked (Glöm inte att uppge namn och personnummer). Det möjliggör för sökanden på 
reservlistan att kunna erbjudas plats. 

Vi vill än en gång hälsa dig varmt välkommen till programmet och hoppas att utbildningen 
kommer att passa dig!  

Karen Nowé Hedvall & Maria Lindh, programansvariga  

Länkar  

Schema för hela programmet:  

Brev till kontaktorganisationerna (.pdf) 

Exempel på examinationsuppgifter som under tidigare år gjorts i kontaktorganisationerna  

Biblioteksresurser för distansstudenter  

http://schema.hb.se/setup/jsp/Schema.jsp?startDatum=idag&intervallTyp=m&intervallAntal=6&sprak=SV&sokMedAND=true&forklaringar=true&resurser=p.SASIC17v
http://www.hb.se/PageFiles/37237/Brev%20till%20kontaktorganisationen%2015.pdf
http://www.hb.se/PageFiles/37237/Uppgifter%20i%20kontaktorganisationen.pdf
http://www.hb.se/Biblioteket/Distansstudenter/

