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

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast ca två
veckor före teminstart. 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 SBG003.27310.2016

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 via KronoX senast 10 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
Välkommen till Referenssystem och positionering, 5 hp, VT 2016!
Välkommen till kursen som behandlar det allra viktigaste för den som arbetar med
geografiska informationssystem, nämligen positionen! Utan position ingen geografisk
information!
Det övergripande målet med kursen är att ni skall etablera en förståelse av den betydelse
geodetiska referenssystem har vid hantering av geografisk information samt få kännedom
om olika metoder för positionering i referenssystemen. Kursen omfattar 5 hp och pågår
under 6 veckor med tentamen den 7:e veckan. Upplägget är föreläsningar där vi
diskuterar det aktuella ämnet enligt kursplaneringen samt övningar/laborationer och
seminarier som dels är tänkta att fördjupa, befästa era kunskaper samt ge tillfälle för er
att visa att ni hämtat in kunskap.
Kursstart är 09.15 onsdag 27/1 2016 i sal 31:329, närvaro är obligatoriskt för registrering
och för att kunna hänga med i kursen från början! Om du inte kan delta vid det första
tillfället skall du meddela mig som kursansvarig i förväg.
Inför kursstart kommer mer information om kursen och upplägget finnas tillgänglig på
kursens Blackboardsida. Då Blackboardsidan blir tillgänglig för inskrivning (preliminärt
2015-01-14) kommer ni dock kunna hitta referenser till kurslitteraturen (behöver inte
köpas) samt hitta en översiktlig kursplanering (med reservation för förändringar).
Inför det första tillfället onsdagen den 27/1 skall var och en ha med sig följande:






Relevanta avsnitt ur kurslitteraturen (se kursplanering på Blackboard).
Papper och penna
Gradskiva och linjal
Miniräknare
Utskrift av övning 1 (tillgänglig på Blackboard). Övning 1 skall arbetas med på egen
hand under eftermiddagen och diskuteras under ett seminarium veckan därpå.

Vid eventuella frågor inför kursstart är ni välkomna att kontakta mig.
Med vänlig hälsning,
Ulrika Ågren

ulalin@hig.se, 070-5174636

