Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Dataanalys och statistik 1, 7,5 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 25-34. Kursansvarig lärare är jag, Antatole Nöstl. Kontakta mig om du
har frågor om kursen på e-post anatole.nostl@hig.se.
Kursplan med litteraturlista
Kursen saknar schema då det är en distanskurs som ges via vår läroplattform Blackboard

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast vecka 19 (mitten av maj).
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans
webbtjänster. Om du har problem med ditt datorkonto kan du kontakta itsupport@hig.se – glöm inte
att uppge ditt personnummer.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Registrera dig på din kurs i Studentportalen via
studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 13 juni – 20 juni
Om du inte registrerar dig inom registreringsperioden kommer du att förlora din studieplats.
Om du inte kan registrera dig själv – kontakta då kursens administratör (se nedan) innan
registreringsperioden löpt ut. Om du vill tacka nej till din studieplats gör du det på antagning.se.

Logga in i Blackboard
I Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial, uppgifter osv. Blackboard är ditt
”klassrum” i den här kursen. Kursen öppnas den 20 juni i Blackboard. Du ska inte skriva in dig
manuellt på kursen. Den finns i din kurslista vid kursstart, 20 juni, under förutsättning att du registrerat
dig senast dagen innan (kursen syns tidigast dagen efter man registrerat sig i studentportalen). Du
hittar länk till Blackboard i Studentportalen.

Kursnamn

Dataanalys och statistik 1

Kurskod

ST001A

Anmälningskod

38201

Ansvarig akademi

Akademin för teknik och miljö

Kursadministratör

Liselotte Laurila

Kontaktuppgifter

liselotte.laurila@hig.se, 026-64 87 76, växel: 026-64 85 00

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Kursupplägg
Kursen ges i läroplattformen Blackboard. Där hittar du läsanvisningar och föreläsningsanteckningar. När du
loggar in första gången bör du läsa kursplaneringen så att du vet vilka deadlines som gäller för
inlämningsuppgifter och när tentamen skall skrivas. Kursen har både obligatoriska inlämningsuppgifter och en
tentamen.

Kommunikationssätt
Kommunikation i kursen sker via Blackboard. Var aktiv i kursens forum!

Bra att veta om tentamen
Kursens tentamen ligger i sista kursveckan, dvs vecka 34. Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen
och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via KronoX senast
tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.
Du har behov av att skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska vara inlämnad
senast tre veckor före tentamensdagen.
Läs mer på hig.se/tentamen

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickat till dig via din epostadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla svar finns sammanställda.

Missa inte registreringsperioden 13 juni – 20 juni.
Om du inte registrerar dig i studentportalen inom
denna period förlorar du din studieplats.

Mer info för dig som är ny student: hig.se/nystudent
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