
Studentservice erbjuder följande introduktionsprogram för nya 
programstudenter fr.o.m. höstterminen 2013. Vi beskriver på 
nästa sida vilka olika ”föreläsningar” ni kan boka in för era  
studenter. Vi vill att alla tillfällen är schemalagda. 

Självklart kan ni välja de föreläsningar som ni vill prioritera men från vår sida 
ser vi introduktionsprogrammet som ett sammanhållet koncept över vad en ny 
student behöver ha med sig för generella kunskaper inför studierna. Som fram-
går av texten anser vi det inte meningsfullt att alla aktiviteter kommer under 
terminens första veckor och därför kan inbokningarna ligga utspridda över tid. 
Vid varje aktivitet framgår vilken omfattning och när under året de kan bokas.

Engelsk variant av presentation av Studentservice, studieteknik, akademiskt  
skrivande och muntlig presentationsteknik ges men de tillfällena bokar vi direkt  
i de inresande studenternas introduktionsprogram.

Bokning med tid och plats angiven sker direkt till den som står som kontakt-
person för varje aktivitet. ”Bokning skickas till” betyder att ni bestämmer tid och 
plats. ”Bokning görs i samråd med” betyder att ni kontaktar kontaktpersonen och 
gemensamt bestämmer tid för aktiviteten.

Sista dag för bokning är 10 juni.  
Alla aktiviteter finns på nästa sida.

Introduktionsprogram ht13/vt14  
– erbjudande till institutionerna



Erbjudande till förstaårsstudenter 

Presentation av Studentservice och StudentCentrum 
45 minuter, svenska
Ett tillfälle erbjuds varje institution plus campus Varberg. Ges 
under september/oktober.
Innehåll: Här presenteras Studentservices olika verksamheter 
och vilket stöd, handledning och vägledning som erbjuds 
studenterna under hela studietiden. Vidare ger StudentCentrum 
information om sin verksamhet. 
Bokning skickas till: yvonne.ohlsson@hb.se 

Studieteknik 
120 minuter, svenska
Tre olika tillfällen om vardera 120 minuter erbjuds varje 
institution (varje student deltar vid ett tillfälle). Erbjuds under 
september/oktober eller februari/mars. Schemaläggning av insti-
tutionen krävs för att uppnå samma studentantal per grupp.
Innehåll: Studieteknikpasset tar bl.a. upp lärstilar, antecknings-
tekniker och lässtrategier. Det lägger vidare fokus på grupp-
diskussioner och reflektion kring den individuella lärprocessen.
Bokning skickas till: helen.svensson@hb.se

Akademiskt skrivande – en introduktion
150 minuter, svenska
Två olika tillfällen erbjuds varje institution. Institutionen  
schemalägger momentet och meddelar storlek på grupperna 
samt vilka program som berörs. Ges under hela första årskursen.
Innehåll: I denna föreläsning ges en introduktion till det 
akademiska skrivandet och vad det innebär. Vi talar om vanliga 
texttyper och om de stilkrav som finns på skrivandet i högre ut-
bildning. Presentationen diskuterar också hur man kan utveckla 
sitt skrivande och vilka hjälpmedel som finns. Hur använder 
man andras tankar i sin egen text? Referenssystem och referat-
teknik i löpande text samt hur man undviker plagiat är andra 
frågor som berörs. 
Bokning skickas till: johanna.persson@hb.se 

Livet som student  
60 minuter, svenska
Ges under hela första terminen.
Innehåll: Stresshantering, personlig utveckling, hälsa.
Bokning görs i samråd med: anna.jarvbring@hb.se 

Jobbhjälpen: Ta tillvara på din studietid 
60 minuter, svenska/engelska
Ges i samråd med programansvarig och studievägledare på insti-
tutionen med fokus på specifika förutsättningar för programmet 
och hur de kan kopplas till framtida karriär.
Innehåll: För Högskolan i Borås är det lika naturligt att för-
bereda studenter för arbetslivet som att de ska få en bra utbild-
ning. Under workshopen diskuteras och pekas på allt högskolan 
gör för att förbereda studenten mot framtida karriär i form av 
utlandsstudier, gästföreläsare, mentorskap, praktik, studiebesök, 
karriärvägledning, arbetsmarknadsdagar, möte med fackförbund 
etc. Syftet är att få studenten att se möjligheter i dessa aktiviteter 
och ta eget aktivt ansvar över sina möjligheter som ges under 
studietiden redan under första året. Vi tar upp hur studenten 
kan dokumentera genom mindmapping och loggbok så att 
tankar och idéer blir användbara i framtiden. Genom work- 
shopen konkretiseras vad samverkan och närheten till verklig-
heten kan betyda i praktiken för den enskilda studenten.
Bokning görs i samråd med: susanne.hakansson@hb.se 

Muntlig presentationsteknik – en introduktion  
150 minuter, svenska
Två olika tillfällen erbjuds varje institution. Institutionen  
schemalägger momentet och meddelar storlek på grupperna 
samt vilka program som berörs. Ges under hela första årskursen.
Innehåll: I denna föreläsning ges en introduktion till presen-
tationsteknik och muntlig framställning. Vi talar om vad man 
behöver tänka på när man håller en muntlig presentation inför 
en grupp. Vi talar även om de olika delarna som ingår i de flesta 
muntliga presentationer och hur man kan organisera innehållet. 
Vad påverkar en presentation negativt och positivt? Hur för man 
fram sitt budskap på bästa sätt?  Även hjälpmedel och hur de 
kan/ bör användas diskuteras.
Bokning skickas till: johanna.persson@hb.se 

Erbjudande som är riktade 
direkt till alla studenter

Aktivitetskatalogen 
I Studentservices Aktivitetskatalog erbjuds aktiviteter riktade 
direkt till alla studenter på Högskolan i Borås under hela  
studietiden. När den nya webbplatsen för studenter släpps  
hittar du aktivitetskatalogen under Student – Vi hjälper dig.


