FYS016 Beteendemedicinska teorier och modeller

Höstterminen 2017

Välkommen
För att behålla din plats i
kursen ska du:
1. Svara på
antagningsbeskedet
senast 28 juli.
2. Webregistrera dig på
kursen from 14
augusti (se info
nästa sida)
3. Bekräfta ditt
deltagande genom att
meddela via
Diskussionsforum på
kursplattformen i
Blackboard senast
den 4 september
(gärna tidigare). Om
du inte har bekräftat
ditt deltagande
senast måndagen
den 4 september
förlorar du din plats
och din registrering
tas bort.
Om du har giltiga skäl för att
inte bekräfta ditt deltagande i
tid till kursen kan du kontakta
kursansvarig
maria.sandborgh@mdh.se
via e-post från din vanliga epost adress.

Maria Sandborgh

Välkommen till Mälardalens Högskola
Du är antagen till distanskursen,
Beteendemedicinska teorier och modeller, 7,5
högskolepoäng, Mälardalens Högskola i Västerås.
Kurskod: FYS016
Anmälningskod: MDH-22017
I detta välkomstbrev hittar du viktig information om
dina studier. Vi vill att du läser igenom brevet
noggrant så att du förstår vår registrerings- och
antagningsregler.
Vi hoppas att du kommer att tycka om kursen och
ser fram emot ditt deltagande.
Kursen ges på distans och har inga fysiska träffar
eller fysiskt upprop. Det är viktigt att du registrerar
dig och bekräftar ditt deltagande i tid (se
information till vänster) eftersom detta ger dig
tillgång till Blackboard som är den läroplattform vi
använder för kursen.
Kursen startar måndagen den 4 september och
slutar fredagen den 12 januari 2018.

maria.sandborgh@mdh.se

Studentkonto, Web-registrering och Blackboard
All information om studentkonton, lösenord, webregistrering etc för nya studenter
finns här: Ny student
För att delta i kursen måste du vara registrerad. Du kan registrera dig på kursen from
den 14 augusti. Använd informationen du fått från antagning.se för att registrera dig.
Om du redan har ett MDH-konto kan du registrera dig genom Studentportalen.
Ungefär ett dygn efter registrering kan du skaffa ditt studentkonto och sedan kan du
logga in på Blackboard.
I kursen används lärplattformen Blackboard
I Blackboard hittar du studiehandledning, föreläsningar, info om inlämningsuppgifter,
övrigt studiematerial och kan kommunicera med lärare och andra studenter I kursen.
Du lämnar också in inlämningsuppgifter via Blackboard.
Schema
Eftersom kursen är en helt webbaserad distanskurs har vi inga fysiska träffar med
bokade lärosalar. Det finns dock ett Schema som visar deadlines för
inlämningsuppgifter.
Kurslitteratur
- Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas; Beteendets ABC : en introduktion till
behavioristisk psykoterapi. 2. uppl. Lund : Studentlitteratur , 2013, 232 s.
ISBN: 978-91-44-07959-2 LIBRIS-ID: 13909031
- Health behavior and health education : theory, research and practice. 4. ed. :
San Francisco : Jossey-Bass , 2008, 552 s. ISBN: 0-7879-9614-9, LIBRIS-ID:
10869796
Mer information
Mälardalens högskola är organiserad i fyra akademier. Vi på akademin för hälsa,
vård och välfärd är ansvariga för din kurs.
Kursansvarig är Maria Sandborgh, maria.sandborgh@mdh.se
Om du har frågor om dina studier är du välkommen att kontakta Studenttorget.

Välkommen och lycka till med dina studier!

Maria Sandborgh

maria.sandborgh@mdh.se

