Välkommen till Polisprogrammet, vid Högskolan i Borås
Gratulerar till att ha kommit in på Polisprogrammet, höstterminen 2020!
Datum och tid: Måndag 31 augusti, klockan 9:00
Sal: Sparbankssalen, Högskolan i Borås
Att göra innan utbildningsstart
• Inför introduktionsdagen ska du registrera dig på utbildningen via Högskolan i Borås
webbplats samt skapa studentkonto. Registreringen för dig som ska läsa
Polisprogrammet är öppen under perioden 3-25 augusti.
• Information om hur du registrerar dig och skapar ett studentkonto finns här:
https://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide-campus-Boras/
• Ta gärna med din dator till första dagen.
• Ta med träningskläder och inomhusskor för lektioner i polisiär konflikthantering
(POLKON).
• Under utbildningen kommer lärplattformen PingPong, som är en webbaserad
studentportal att användas. Där finns all information, studievägledning, ev.
föreläsningsmaterial samt övriga uppgifter rörande hela utbildningen .
• Inför introduktionen den 31 augusti 2020 ger vi tipset att anmäla dig till någon av de
nätbaserade utbildningarna i hur man använder PingPong. Information och anmälan
hittar du här: https://www.hb.se/Student/Vi-hjalper-dig/Workshoppar-ochaktiviteter/PING-PONG/
• Ett tips är också att titta på följande introduktionsfilmer om PingPong innan
utbildningen startar, så är du väl förberedd:
https://pingpong.hb.se/courseId/12436/content.do?id=14671739
OBS! Introduktionsfilmerna kan du se först när du har skapat ditt studentkonto och
därmed kan logga in på PingPong.
• Följande böcker kommer att behövas redan i början av terminen, vid kursstart
(fullständiga referenser i kursplanerna):
- kursen Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen:
Polisvetenskap, en introduktion av Larsson, P. Granér, R. & Gundhus, H.I.
(2016),
- kursen Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen:
Personalgruppens psykologi av Granér, R & Granér, S.
- kursen Polisiär tjänstefärdighet 1: Skrivande polis av Ask, S. (2013).
- kursen Polisen i samhället: Den svenska politiken. Struktur, processer och
resultat av Bäck, H., Larsson, T. & Erlingsson, G. (2015),
- kursen Polisen i samhället: Polisvetenskap – En introduktion. Larsson, P. &
Granér, R. Gundhus, H. (2016).
- Kursen Juridik: 2020 års Lagbok, alt. Josefsson, T. (2018). Författningssamling i
polisrätt. Stockholm: Norstedts
Om du väljer att köpa författningssamlingen, innehåller de inte all lagstiftning som
gås igenom under kursen, i förekommande fall får man komplettera
författningssamlingen med utskriven lagtext. (Om man väljer att köpa t.ex. 2019

•

års lagbok så får du själv ta ansvar för att skriva ut lagtext som har upphävts eller
ändrats).
Kursen Juridik: Zetterström, S. (2017). Juridiken och dess arbetssätt, en
introduktion. Upplaga 3, Uppsala: Iustus förlag
Kursen Juridik: Fischer, D. I. (2017). Mänskliga rättigheter, en introduktion.
Upplaga 8. Stockholm: Wolter Kluwer
Kursen Juridik: Rosén, U. & Wahlund, M. (2016). Offentlighet och sekretess
inom polisen. Upplaga 1. Stockholm: Bruun Juridik
Kursen Juridik: Warnling-Conradsson, W. (2018). En introduktion till
förvaltningsrätten. Upplaga 12. Stockholm: Norstedts Juridik AB

Viktigt att du tar del introduktionsfilmen för polisbilskörning (PNF) innan den första
lektionen. Filmen ligger i kursen Polisiär tjänstefärdighet 1 i Pingpong.

Att göra under utbildningens första dag, 31 augusti
• Kl.9:00-11:30: Introduktion av Polisstudenternas studerandeförening i Sparbankssalen
• Kl.12:30-13:30: Polisförbundet i sal Vestindien C
• Kl.13:30-17:30: Presentation av Polisprogrammet i sal Vestindien C
Allmänna tips
• Karta över Högskolan i Borås: https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Besokhogskolan/Kartor-och-parkering/
• Här hittar du tips på studentboende: https://www.hb.se/Utbildning/Studentliv/Bostad/
• Sida med svar på vanliga frågor:
https://www.hb.se/Utbildning/Polisprogrammet/FAQ---Polisutbildningen/
• Information om kursplaner, utbildningsplan, kontaktpersoner o.s.v. hittar du på Kursoch programtorget: https://www.hb.se/student/mina-studier/kurs-ochprogramtorget/programtorget/antagen-ht-2020/polisprogrammet1/
• CSN-info: Ansök helst för hela läsåret 20/21. Om du ansöker för en termin i taget
måste CSN kontrollera dina studieresultat varje gång du ansöker, och din ansökan kan
därför ta längre tid. Du kan ansöka för högst ett år i taget.
Vid problem med registrering, kan du skicka e-post till polisutbildning@hb.se
Har du problem med att skapa konto via konto.hb.se så kan du skicka e-post till it@hb.se.
Vid övriga frågor som rör utbildningen, kontakta någon av utbildningshandläggarna för
Polisutbildningen; Irene Höglund Lammassaari 033-435 4753, Susanna Karlsson tfn: 033-435
5962 eller Maria Jonsson 033-435 4246. Du kan också nå oss via e-post:
polisutbildning@hb.se

Varmt välkommen!

