Välkommen till kursen Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier,
7,5 hp
Kursen vänder sig till lärare och bibliotekarier som arbetar med skolbibliotek,
högskolebibliotek eller lärandefrågor på någon annan bibliotekstyp, eller är intresserad av att
göra detta i framtiden.
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng, pågår från 24 mars till 8 juni och ges på halvfart. En fysisk
träff är schemalagd i nuläget. Den startar 7 april kl. 13.00 och pågår till den 9 april.
I kursen använder vi lärplattformen PING PONG för att kommunicera. I PING PONG finns all
information som du behöver om kursen som kursinformation, schema, kursplan m.m. Genom
PING PONG kan du också komma i kontakt med kursansvariga och andra kursdeltagare. När vi
ses på första träffen kommer vi att ge en kort introduktion till hur man använder PING PONG.
Du bör innan första mötet logga in i plattformen och ta del av informationen där.
Du kan läsa mer om kursen här:
http://www.hb.se/Vill-studera/Program-och-kurser/Kurser-VT-2014/Utbildningsbibliotek-IKToch-nya-medier/#overview
På högskolans webbplats finns praktiska tips om livet som student vid Högskolan i Borås:
http://www.hb.se/Student/Ny-student/
Vid träffen på Högskolan i Borås kommer du att få ta del av föreläsningar och delta i
diskussioner om IKT och nya medier i relation till utbildningsbibliotek och lärande. På träffen
kommer vi också att genomföra övningar i datorsal. Att utbyta erfarenheter och ta del av goda
exempel ser vi som en viktig del i kursen och vi ser fram mot kursstarten med förväntan.
Återigen – varmt välkommen!
Cecilia Gärdén och Monika Johansson, kursansvariga
cecilia.garden@hb.se, monika.johansson@hb.se

Registreringen på webben öppnar vecka 2 så tidigast den 10 januari 2014 kan du
registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen!
Observera att trots att kursen börjar först i mars så måste du ändå registrera dig i
januari för att få behålla din plats. När du registrerat dig så får du tillgång till
lärplattformen PING PONG – du loggar in med ditt användarnamn (S14xxxx).
Notera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation via posten. All
information finns på webben/PING PONG.
När du loggat in så kommer du att ha tillgång till din aktivitet/kurs och där hittar du
all information du kan behöva inför kursstart. Du behöver därför logga in snarast i
PING PONG så att du inte missar någon viktig information.
Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se
Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se
Adress till PING PONG? https://pingpong.hb.se
Vi har många sökande till våra kurser, därför ber vi dig att kontakta oss via mail om
du inte tänker ta din plats i anspråk. Skicka det då till bhs@hb.se

