Välkommen till kursen i vetenskapsteori och vetenskaplig
metod 15 hp
Studierna sker med hjälp av en studieguide, via webbplattformen PingPong, på den studieort och vid den
arbetsplats du själv väljer. Högskolebiblioteket bistår med den support du behöver när det gäller
informationssökning, lån av litteratur, beställning av tidskriftsartiklar m.m. Kursen vetenskapsteori och
vetenskaplig metod inhämtas utifrån tre delkurser om vardera 3+6+6 hp, som du delvis bearbetar
tillsammans med kurskamrat/er. För att komma igång med dina studier så snart som möjligt bör du inför
kursstarten se till att framförallt skaffa den kurslitteratur som hör till delkurs 1, se litteratur märkt med F
(Bilaga). Litteratur som inte kan inlånas beställs med fördel via den kostnadsfria söktjänsten:
www.bokfynd.nu som letar fram den Internetbokhandel som har det billigaste alternativet för den bok
man söker. Boken skickas efter beställning, tillsammans med ett inbetalningskort, inom några dagar till
beställarens adress. OBS! Kursboken Belenky et al. i första avsnittet har lång leveranstid. Det kan ta upp till
tre veckor att få den levererad. Se därför till att beställa boken i god tid. En inspelad introduktionsföreläsning
kommer läggas in i PingPong under Innehåll några veckor före kursstart.
För att kunna ta del av kursen måste du först registrera dig. Genom att använda den aktiveringskod du
fått hemskickad (finns i den blå foldern) registerar du dig på hj.se/registrering. På Studentwebben
hj.se/student hittar du all den information du kan behöva som till exempel kursplan. För dig som är ny
student finns mer information på hhj.hj.se/nystudent. Endast de som registrerat sig vid kursstart v. 35
kommer att ha en given plats i kursen.
Kursansvarig kommer vara uppkopplad via chatten i kursen på PingPong den 25:e augusti mellan kl. 1315 för att besvara frågor om kursen. Notera att kursen endast innehåller en träff på campus, vilken
kommer vara den 12:e januari 2015 (heldag).
Högskolan i Jönköping bedrivs i stiftelseform och omfattas därför inte av riksdagens beslut att avskaffa
kårobligatoriet. Därför måste du som student vid Högskolan i Jönköping vara medlem i Jönköpings
studentkår och betala in kåravgift för att få dina högskolepoäng registrerade och för att få ut ditt
kursbevis. Kåravgiftens storlek är beroende av hur mycket du läser, mer information finner du på:
www.jonkopingsstudentkar.se. Frågor i anslutning till betalning av kåravgift kan du ställa till
Studentkåren, tfn 036-10 11 50, e-post: studentservice@karen.hj.se. Adress till kåren är Jönköpings
Studentkår, Studenternas Hus, Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping.
Välkommen till kursen!

Jan Mårtensson
Kursansvarig
Tel: 036-101251 el. Mob: 073-6855446
e-post: jan.martensson@hhj.hj.se
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Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.
Ytterligare litteratur tillkommer utifrån vald forskningsansats samt vetenskapliga artiklar.

