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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen. OBS! Gör du avbrott på ett program måste du fylla i blankett
för ”anmälan av studieavbrott” Blanketter

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminsstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb

HRK04A.23216.2016

Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig i Studentportalen senast tio dagar
före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån
av plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen

1(2)

Välkommen till Kulturmöten i invandrings- och flyktingperspektiv (15 hp)!

Jag vill genom detta brev hälsa dig välkommen till vårens undervisning!
Undervisningsdagar och -tider finner du i det bifogade schemat.
Kursen som du ska logga in i på Blackboard heter så här: HRK04A.23216.2016:
Kulturmöten i invandrings- och flyktingperspektiv A 15 hp, Distans, VT16
I kursen på Blackboard kommer du att hitta en studiehandledning där det framgår
hur undervisningen kommer att se ut. Första undervisningstillfället på kursen blir
onsdagen den 27 januari kl. 10.15-12.00. Som framgår av studiehandledning bör du
innan detta tillfälle ha tittat på ett par inspelade föreläsningar och även läst ett antal sidor
ur någon av kursböckerna. Undervisningen bygger genomgående på att du på detta sätt
förbereder dig för varje undervisningstillfälle. I studiehandledningen kommer du också att
se vilka uppgifter du kommer att få jobba med under terminen.
Vi kommer att använda Adobe Connect som kommunikationsverktyg i undervisningen.
Kom ihåg att du måste ha bra internetuppkoppling om du deltar hemifrån!
Kursvärdering kommer att genomföras efter kursens slut.
Jag ser fram emot en intressant och givande vårtermin tillsammans med dig, men först
hoppas jag att du får en skön ledighet över jul- och nyårshelgerna!
Vill du nå mig med någon fråga så kontaktar du mig bäst på telefonnummer
076-948 99 67, vardagar mellan kl. 9-11.
Vänliga hälsningar Olov Dahlin, kursansvarig
HÖGSKOLAN I GÄVLE
Ämnesavdelningen för religionsvetenskap
Olov Dahlin
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