
Välkommen till din första kurs!
 

Vi vill hälsa dig välkommen till Kandidatprogrammet equality and diversity  
management och introduktionskursen EDMA11. Kursen syftar till att ge en intro-
duktion till både service management och genusvetenskap och att ge en inblick 
i hur dessa ämnen hänger ihop och blir betydelsefulla när det gäller mångfald 
inom organisationer.

Detta kandidatprogram utgör ett samarbete mellan två institutioner, Institutionen för  
service management och tjänstevetenskap på Campus Helsingborg och Genusvetenskapliga  
institutionen i Lund. Undervisningen är därmed förlagd till båda orterna. Introduktions- 
kursen EDMA11 läser du i Helsingborg.

VAD HÄNDER PÅ KURSEN?
På kursen kommer du att möta flera olika typer av pedagogiska metoder som föreläsningar, 
seminarier, praktikfall och delta i företagssimulering. Under kursen kommer du att utföra 
uppgifter individuellt men även arbeta tillsammans med andra i grupp. All information som 
är viktig för dina studier och kursen kommer finnas på en kurshemsida på Live@Lund  
(en studentportal, som du får tillgång till vid kursstart). Där hittar du bland annat ditt  
schema, föreläsningsbilder och annan information som du behöver. Vi uppdaterar kurs-
hemsidan i princip dagligen – se därför till att även du håller dig uppdaterad.

TIPS FRÅN STUDENTER!
Tips från tidigare studenter som läst kursen är att skaffa kurslitteraturen innan kursstart 
så att du kan börja läsa direkt. Ett annat råd är att gå på föreläsningarna som underlättar 
inläsningen. Vi i kursteamet ger samma råd. Tänk på att om ni beställer litteratur kan det 
ibland ta upp till tre veckor innan leverans.

UPPROPSDAGEN
Måndagen den 28 augusti klockan 09.00 samlas du med dina kurskamrater vid Kärnan i 
Helsingborg för att hälsas välkomna till Campus. Därefter går ni en gemensam promenad 
till Campus Helsingborg där vi möter upp er för upprop och kursintroduktion, kl 10:00 - 
12:00 i sal E412.

Vi ses snart!

Malin Espersson & Jens Rydström (kurs- och programansvariga)
Carina Carlsson (kursadministratör)


