Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen 3D-modellering
och animation i Open Source-miljö, 7,5 hp!
Kursen börjar den 28 augusti och ges på kvartsfart under veckorna 35-02. Kursansvarig lärare är Niklas
Folkegård. Om du har frågor om kursen kan du kontakta honom på e-post niklas.folkegard@acm.org

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursen har inget schema då den är en IT-distanskurs som ges helt utan fysiska träffar.

Kom igång med studierna!
För att bli registrerad på kursen skall en obligatorisk uppgift göras under kursens första vecka/or. Om du inte
redovisat kursens första uppgift den 170924 kan din plats gå till studenter på reservlistan.
Om du vill tacka nej till kursen så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se snarast möjligt. Det kan finnas
reserver som vill läsa kursen.
Skapa ett användarkonto på open3dcourse.se
1. Gå till www.open3dcourse.se/course/ och välj ”skapa användarkonto”
2. Ange Efternamn, Förnamn, Användarnamn, Lösenord (som du väljer själv) och din e-postadress.
3. Tryck Bekräfta
4. Registrera dig på kurssajten
5. Tryck Nästa för att registrera dig på kurssajten
6. Klicka på ”Registrera dig på en ny kurs”
7. Klicka på ”Datorgrafik”
8. Kicka på pennan vid kursen ”3D-modellering och animation i open source-miljö, ht 2017”
9. Ange registreringskoden som skickas ut med e-post till alla antagna studenter.
Du kommer nu tillbaka till plattformens startsida där du kan välja kursen i listan ”mina kurser”.

Registreringsuppgift
För att bli registrerad i Ladok (Högskolans datasystem) som student på kursen (vilket gör att du kan få
studiemedel), så måste du redovisa och få godkänt på uppgift 1a. Uppgift 1 är redan publicerad på kurssajten,
och resterande uppgifter publiceras senast samma dag som kursen startar.
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Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din
e-postadress. 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
synpunkter finns sammanställda.

Allmän information
Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på
Biblioteket. Alla elektroniska resurser som e-böcker och e-tidsskrifter når du via hemsidan med
ditt datorkonto. Läs mer om bibliotekets service på hig.se/biblioteket
Campuskarta
Hitta till rätt sal genom att kolla in campuskartan på hig.se/nystudent
HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som passerkort till dörrar och datasalar, som lånekort i biblioteket
samt som ett kopieringskort. HiG-kortet kvitterar du ut i receptionen i Studentcentrum.
IT-support
Vid problem med kursens hemsida, lösenord till kurssajten etc kontakta kursansvarig:
niklas.folkegard@acm.org. Högskolans IT-support hanterar Högskolans datorrelaterade problem
(Högskolans allmänna datorkonton, Blackbord, Studentportal etc). IT-supporten är öppen för besök måndag
till fredag kl. 09.00-15.00 i hus 22. Du kan även kontakta dem via telefon 026-64 88 80 eller e-post
itsupport@hig.se
Kursplan och litteraturlista
I kursplanen finns bl.a. kursens mål, innehåll och litteraturlista. Sök fram din kursplan på hig.se/kursplaner
Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som
hjälper dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café samt en display som visar dagens
schematillfällen. Du kan även mejla dina studiefrågor till studentcentrum@hig.se
Stöd under studietiden
Ibland behöver man hjälp att klara studierna och studentlivet. På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner
som kan hjälpa dig i olika studiesituationer, som till exempel studenthälsan, skrivarverkstad och samordnaren
för studenter med funktionshinder. Information om det stöd som finns på Högskolan i Gävle hittar du på
hig.se/studiestöd
Studieavbrott
Om du ångrar dig efter registrering och vill avbryta kursen meddela kursadministratören via mejladressen
nedan. Ange namn, personnummer samt vilken kurs det gäller.
Ansvarig akademi

Akademin för Teknik och miljö

Kursadministratör

Camilla Nordin

Kontaktuppgifter

camilla.nordin@hig.se, tel. 026-64 87 46, växel tel. 026-64 85 00

Lycka till med dina studier!

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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