Genus och Politik, 7,5 hp
VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET
Hej!
Varmt välkommen till kurspaketet Genus och Politik, 7,5 hp och som student vid
Mittuniversitetet.
Kurspaketet består av två delkurser: Genus i statsvetenskap (3,5 hp) och Genus, nation och
migration (4 hp). Kurspaketet ges på halvfart och som distanskurs. All kommunikation
utgår från plattformen Moodle. Du som student behöver tillgång till dator med
internetuppkoppling. Information om litteratur och lärandemål för de två delkurserna hittar
du i respektive kursplan.

Paketets namn: Genus och Politik, 7,5 hp
Kursplaner för ingående kurser:

Statsvetenskap GR (A), Genus i statsvetenskap, 3,5 hp
Genusvetenskap GR (A), Genus, nation och migration, 4 hp
Anmälningskod:

MA019

Ort:

Kursperiod:

v. 24 – v. 33

Undervisningsform:

Sundsvall/Östersund
Distans

Kurspaketet inleds med Genus i statsvetenskap vecka 24, 8 juni. Då finns all information
du behöver på kurssidan i Moodle. Förutom kursmaterial och länkar finns en anslagstavla
där lärare lägger ut viktiga meddelanden som du behöver ta del av. Du kan också skicka
e-post och konferera med studiekamrater och lärare via Moodle.
Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa

ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan
använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.
2. Läs

igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för
både lärare och studenter.

3. Registrera

dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via
https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före
kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig på varje kurs. Observera att du har sökt ett
kurspaket och kommer att läsa fler kurser (som bildar paketet) och du måste registrera
dig på varje kurs.

Kursinformation
Kurserna genomförs helt på distans och uppgifter lämnas in via kurssidan i Moodle. Totalt
är det fyra uppgifter, två i varje delkurs. Kurserna kräver ditt aktiva deltagande, engagemang
och ansvar, då du som student är en resurs för hela gruppen.
Vecka 24-28 (8 juni-8 juli) pågår delkursen Genus i statsvetenskap.
Den består av
1. Presentationsuppgift, inlämning senast 19 juni
2. Hemtentamen, inlämning senast 8 juli.
Ansvariga lärare är Anna Erhart och Sara Svedenmark.
Vecka 29-33 (13 juli-14 augusti) pågår delkursen Genus, nation och migration.
Den består av
1. Debattinlägg, inlämning senast 14 augusti
2. PM, inlämning senast 14 augusti.
Ansvarig lärare är Yulia Gradskova.
Tider för inlämningsuppgifter framgår av kurssidan och i den studiehandledning som finns där.
Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står
som reserv
som vill ha din plats.
Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya
studenter, tentamensrutiner och hur du söker ut ditt schema, med mera på
Studentwebben www.miun.se/antagen
Kontakta oss Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss
via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.
Vi ser fram emot kursstarten och hälsar dig än en gång välkommen!
Med vänlig hälsning, Mittuniversitetet
Yulia Gradskova
Anna Erhart, anna.erhart@miun.se Sara Svedenmark, sara.svedenmark@miun.se Yulia
Gradskova, yulia.gradskova@miun.se

