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Hösten 2019 

Välkommen till kursen Socialrätt 7,5 hp 
 
 
Kursen startar vecka 36 och pågår tom vecka 03, 2020. Kursen ges på 
kvartsfart och kan genomföras helt på distans via flexibelt lärande. 
Följande dagar och tider är schemalagda för att möjliggöra fysiska 
träffar vid Högskolan i Borås:  
 
Vecka 36: måndagen den 2 september kl 15-19, kursintroduktion 
Vecka 46: måndagen den 11 november kl 15-19, 
examinationsseminarium 
Vecka 03: måndagen den 13 januari kl 15-19, 
examinationsseminarium 
 
Vi ser gärna att du prioriterar dessa dagar för ett fysiskt möte i Borås, 
men för dig som har förhinder att närvara, kommer motsvarande 
examinationsseminarium även att erbjudas via internet och 
kommunikationsverktyget Zoom. 
 
Kursintroduktion  
 
Kursen startar med introduktion, måndagen den 2 september 2019 kl. 
15.00 -19.00 på Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås. 
Föreläsningssal meddelas på monitor i Högskolans huvudentré samt 
på PingPong under fliken ”schema”. Introduktionen består av en 
föreläsning och ger en introduktion till ämnet Socialrätt. Vidare ges 
även en introduktion av kursens upplägg och av lärplattformen 
PingPong. Kursintroduktionens syfte är att ge en översikt av kursens 
innehåll och orientering om aktuella frågeställningar inom 
ämnesområdet.  
 
Under kursens gång kommer vi att använda lärplattformen PingPong 
och webbkommunikationssystemet Zoom. Därför är det viktigt att du 
har tillgång till dator med kamera, hörlurar och mikrofon. Vidare är 
kursen upplagd så att arbetet sker i form av egenarbete, diskussion och 
seminarium på nätet. Till ditt stöd finns litteraturanvisningar, 
inspelade föreläsningar och handledningsfrågor. Till kursen finns en 
kursplan som också innehåller en litteraturlista. Du hittar den via 
http://www.hb.se/Utbildning/Program-och-kurser/Kurser-HT-
2019/Socialratt1/  
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Flexibelt lärande på distans  
 
Flexibelt lärande kännetecknas av ett antal campusförlagda kursträffar 
samt självstudier och skriftliga inlämningsuppgifter. Självstudier 
innebär att du utifrån kursens upplägg förutsätts planera och fördela 
din studietid för att sedan självständigt genomföra dina studier. Det är 
viktigt att du avsätter den tid som ditt studieval motsvarar dvs. cirka 
10 timmar/vecka.  
Samtliga examinationer och seminarier är obligatoriska och kan 
genomföras på campus i Borås alternativt via internet. Anmälan görs 
via PingPong. För dig som studerar via flexibelt lärande på distans 
finns en guide som visar hur du börjar dina studier på 
http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide---
Distansstudier/  
 
Skapa ditt studentkonto och registrera dig på kursen innan 
introduktionen. Genom studentkontot får du tillgång till kursen på 
PingPong.  
 
 Har du några frågor inför kursstart är du välkommen att höra av dig 
per e-post till kursansvarig och examinator för kursen, Maria 
Wolmesjö på maria.wolmesjo@hb.se 
 
 
Varmt välkommen!  
 
Lärarlaget/Maria  
 
Du hittar information om dina studier på 
https://www.hb.se/Student/Ny-student/ 
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