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KURSADMINISTRATION

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
Period för enrollering

Svenska språket 31-60, 7,5 hp, distans, HT15 (12205)
Kursen finns tillgänglig redan nu i Blackboard
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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

Hej!

Välkommen att läsa Svenska språket 31-60hp distans 50%
på Högskolan i Gävle!
Jag heter Nina Begovic och kommer vara kursansvarig på kursen Svenska språket
31-60 hp som startar på IT-distans och halvfart under vårterminen 2016. Det
innebär att kursen inte omfattar några fysiska träffar. Under vårterminen 2016
kommer ni att läsa två delmoment: Språken i norden 7,5hp samt Uppsats 7,5 hp.
Se kursplanen för mer information om dessa två moment.
Sonia Blomquist (soablt@hig.se) kommer att vara undervisande lärare på första
momentet Språken i norden. Det första delmomentet pågår under v. 04-13.
Momentet behandlar danska och norska och övriga språk i Norden. Dessutom
kommer ni att föra diskussioner om grannspråksförståelse utifrån nyare forskning.
Det andra delmomentet börjar v.14 och pågår till och med v.23. I det momentet
ska ni skriva en B-uppsats och där kommer ni att få bekanta er med Ulrika
Serrander (ulaser@hig.se).
Föreläsningarna till första delmomentet kommer inträffa under vecka 4. Sonia
Blomquist kommer i god tid att lägga ut information (läsanvisningar,
betygskriterier, och studieplan) på Blackboard. Därför är det bra om ni redan
nu skriver in er i Blackboard och söker efter kursen. Om ni vill förbereda er
för kursen redan nu kan ni börja läsa ur Nordens språk med rötter och fötter
(2007) http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700937/FULLTEXT01.pdf
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Kommunikationssätt (Om du är student på HiG sedan tidigare kan du hoppa över denna
information)

När datorkontot är öppnat fungerar din webbmail och högskolans lärplattform
Blackboard blir tillgänglig. På Blackboard hittar du information om höstterminens
moment.
1) Gå till Studentportalen, https://studentportal.hig.se Gå till Direktlänkar (på
höger sida) och skriv in användarnamn och lösenord vid HiG. Du kan även nå
Blackboard direkt via: http://lms.hig.se
2) Klicka på fliken Kurser (längst upp) och skriv ”Svenska språket” i sökrutan till
vänster. Kursen heter: Svenska språket 31-60, 7,5hp, distans, HT15. Ni ser också
era lärares namn på samma rad.
3) Klicka på nedåtpilarna som står bakom rätt kurs-id (alltså: HT15_12205) och
en meny öppnas och där väljer du "Skriv in". Fortsätt och klicka ”Skicka” : på så
sätt lägger du till dig som student i kursen.
Kursens föreläsningar kommer ges via webbkonferenssystemet Adobe Connect
Pro. Du kan följa och delta i föreläsningar och seminarier från den egna datorn.
Det innebär också att examinationen kommer ske på distans i form av en
hemtentamen. Information om verktyget finns här:
http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Webbkonferensverktyg.html
På Blackboard hittar du ytterligare information om ACP (Adobe Connect Pro).
Det fungerar bäst med ett s.k. headset, dvs. hörlurar med vidhängande mikrofon.
Om man använder högtalare finns det stor risk för tjutande eller ekande
återkoppling (feedback). Vi förutsätter att man har och använder både mikrofon
och kamera under kursen så att vi kan kommunicera med varandra. Några dagar
innan kommer länken till föreläsningen att finnas på Blackboard. Om man inte
kan delta så finns möjligheten att titta på det inspelade mötet i efterhand. Efter
mötet kommer länken till reprisen att läggas ut i Blackboard. Kom ihåg att också
regelbundet kolla din e-post som du får tillgång till, alltså adressen som är. Alla
automatiska meddelanden skickas nämligen till denna adress och inte till din
privata mailadress! Skicka ett mail till distanssupport (learningcenter@hig.se) om
ni har frågor angående tekniken.

3(2)

Om du har frågor som rör kursens upplägg och innehåll kan du kontakta
undervisande lärare som är Sonia Blomquist (v.04-13) eller Ulrika Serander (v.1423). Du kan ställa dina praktiska och administrativa frågor till Monika Karlsson
(mks@hig.se), vår kursadministratör, telefonnummer: 026-64 81 36.
Kursvärdering
Efter avslutad kurs kommer länk till utvärdering att finnas på Blackboard. Detta
för att säkerställa kvalitén på utbildningen samt för att ta del av studenters
upplevelser efter avslutad kurs.

/
Mvh Nina Begovic
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