Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för teknik och miljö
Byggnadskomponenter och installationsteknik - distans
BYG005
ANMÄLNINGSKOD 26607
KURSNAMN
KURSKOD

v4-13: Kursstart 25 januari
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=BYG005
SCHEMA Kursen har inte något schema då det är en distanskurs
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN 11-25 januari. Om du inte registrerar dig
inom registreringsperioden riskerar du att förlora din studieplats.
KURSVECKOR
KURSPLAN

Asima Norén.
Alla kontakter med kursansvarig och samtliga lärare sker genom
Blackboard/Kommunikation/ Diskussionsforum
KURSADMINISTRATION Liselotte Laurila, ATM-kansliet
KONTAKTUPPGIFTER liselotte.laurila@hig.se, 026-64 87 76
KURSANSVARIG

KONTAKTUPPGIFTER

Om du inte har möjlighet att registrera dig inom registreringsperioden måste du be
kursadministrationen senast måndag den 25 jan att registrera dig, eftersom vi annars
kommer att kalla eventuella reserver och du då riskerar att förlora din studieplats.
Om du redan nu vet att du inte tänker gå kursen ber vi dig att meddela oss snarast.
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.
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, https://lms.hig.se/webapps/login/ hittar du
kursmaterial.
Nytt för i vår är automatisk inskrivning. Det innebär att dagen efter du registrerat dig i
studentportalen skall kursen automatiskt synas i blackboard (efter 19 januari då
kursen öppnats). Kursen blir tillgänglig på Blackboard den 19/1. Dvs även om du
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registrerat dig t ex 11 januari blir inte kursen tillgänglig förrän den öppnats, den 19
januari.

Om du registrerat dig i studentportalen och du ändå inte får upp kursen dagen efter i
blackboard– kontakta kursadministrationen. Observera dock att det är först den
19 januari som kursen syns i blackboard.

Anvisningar om den automatiska inskrivningen inte skulle fungera:
Inne i Blackboard väljer du fliken “Courses” gå in i Akademin för teknik och miljö och
sök i kurskatalog på Kurs-ID: BYG005.26607.2016. På den kursen ska du skriva in
dig via pilen ”Menyn Alternativ”.
Koden för att kunna skriva in dig mailas ut 25 januari.
Nästa gång du loggar in i Blackboard kommer kursen upp på första sidan. Du kan
skriva in dig själv fram t.o.m. den 7/2. Efter det datumet är det bara kursansvarig
som kan skriva in dig i kursen..
Kurslitteratur och kursplan
Kurslitteratur framgår av bifogad kursplan. Boken Husets ABC senaste upplagan
köps på Bauhaus eller via Internet och priserna varierar mellan 289-415 kr beroende
på köpställe. Kursplanen är bra att ha tillhands vid den obligatoriska
kursutvärderingen som sker vid kursens slut.
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 via KronoX 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

Support och kontakt
Om du får problem med ditt användarkonto kontakta 026-64 88 80, itsupport@hig.se
eller problem med inloggning i blackboard 026-64 87 00, blackboard@hig.se
Som student vid Högskolan i Gävle har du rätt att bli medlem i Gefle Studentkår och
ta del av de fördelar som medlemskapet medför, se www.geflestudentkar.se

Allmänna frågor om kursadministration och registrering ställer du till Liselotte Laurila,
liselotte.laurila@hig.se, 026-64 87 76.
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