
 

 
 
 
 
 
Välkommen till Digitala tjänster‐mastern!  
 
Du som läser denna text har valt att läsa masterprogrammet Digitala tjänster – kultur, 
information & kommunikation. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en ny 
och spännande utbildning! 
 
Masterprogrammet vänder  sig  till dig  som  redan har viss kunskap  inom kultur‐ och 
informationsområdet, exempelvis  inom bibliotek, arkiv, museum eller  förlag. Kanske 
har  du många  års  erfarenhet,  kanske  är  du  relativt  ny.  Vi  ser  studenterna  som  en 
väldigt  spännande  tillgång  som  kan  berika  programmet  på  flera  sätt.  Det  händer 
mycket  inom  området  just  nu  och  det  dyker  upp många  nya  digitala  tjänster  och 
verktyg. Utmaningen  att  utnyttja  dem  på  ett  så  bra  sätt  som möjligt  är  något  som 
kultur‐  och  informationssektorerna  arbetar  intensivt med. Utbildningen  kommer  att 
skapa förutsättningar för dig att delta i, kanske även leda, detta arbete.  
 
Utbildningen  handlar  om  att  utveckla,  implementera,  förvalta  och  utvärdera  olika 
former  av digitala  tjänster  och verktyg  som underlättar  för  användaren  att kommu‐
nicera med verksamheten och med varandra, att ta del av samlingar i digital form och 
att  underlätta  informationssökning  och  informationstillgång.  Inom  ramen  för 
programmet  har  du möjlighet  att  välja  bland  olika  valbara  kurser  för  att  skapa  en 
inriktning  som  passar  dina  intresseområden  och  din  arbetsplats.  Stor möjlighet  att 
påverka inriktningen på utbildningen har du också i ett verksamhetsförlagt projekt och 
i  examensarbetet.  Du  är  välkommen  att  läsa  någon  kurs/termin  vid  universitet 
utomlands. BHS har kontakt med flera utländska universitet. 
 
Det har säkert  inte gått dig förbi att Digitala tjänster‐mastern är planerad  i samarbete 
mellan BHS och ett antal verksamheter inom biblioteksområdet. Det goda samarbete vi 
har  är något  som vi  är mycket  stolta över. En nära koppling  till olika verksamheter 
inom kultur‐ och  informationssektorerna är också något som kommer att genomsyra 
hela utbildningen genom gästföreläsningar, konkreta exempel, studiebesök, verksam‐
hetsförlagt projekt, m.m.  
 



 
 
 
Digitala tjänster – kultur, information & kommunikation ges på distans, vilket innebär 
att den mesta kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare kommer att 
ske via  lärplattformen PING PONG. Här  finner du  information vid  terminsstart och 
kan komma i kontakt med kursansvariga. Träffarna i Borås under hösten ligger den 22‐
23 september och den 21‐22 oktober. 
 
På institutionens hemsida kan du läsa mer om utbildningen: http://www.hb.se/bhs. På 
webbplatsen http://www.hb.se/student  finns praktiska  tips om  livet  som  student vid 
Högskolan  i  Borås  samt  information  från  kåren.  Nyheter  och  information  om 
programmet publiceras löpande på bloggen: http://digitalatjanster.blogspot.com.  

 
Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig  till vår utbildning. Vi  ser 
fram emot att träffa dig virtuellt  i augusti och på plats  i Borås  i september 
och hoppas att du kommer att trivas hos oss! 
 

 
Helena Francke och Mats Dahlström, programansvariga och kursansvariga för första kursen     
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Det är jätteviktigt att du kommer ihåg att svara på antagningsbeskedet 
senast den 30 juli om du vill behålla din plats. Du måste sedan också 
registrera dig via Internet och inloggningsuppgifter kommer att skickas 
till dig separat per post.  

 
 
Höstterminen har följande omfattning: 2009-08-24 – 2010-01-17 
 
Från den 24 augusti börjar alltså terminen och veckan före bör du logga in i Ping Pong.  
Ping Pong är den lärplattform vi använder och där kommer du att finna mer detaljerad 
information inför din studiestart och du har också möjlighet att där kontakta lärare, 
personal och medstudenter.  
För att kunna logga in i Ping Pong behöver du ett användarkonto och du får ett sådant i 
samband med att du registrerar dig på nätet. 
 
Information om Ping Pong (och manual) hittar du via http://www.hb.se/bhs, välj sedan 
Utbildning > Ping Pong   
 
 


