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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 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 FEG260.21109.2016
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering 20160107 - 20160209
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 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
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Kursupplägg
Kursens innehåll är i första hand anpassat för att uppfylla Fastighetsmäklarinspektionens utbildningskrav för
registrering till fastighetsmäklare, se www.fmi.se.
Kursens upplägg och innehåll framgår av studiehandledningen som du hittar på kursens Blackboardsida. Det är
viktigt att du så snart som möjligt besöker blackboardsidan och tar del av innehållet. Kursen är en så kallad
distanskurs i blandad form. Under kursen erbjuds åtta sammankomster på plats i Gävle, fyra under våren och
fyra under hösten. Dessa är inte obligatoriska men deltagande rekommenderas då en stor del av kursens
behållning bygger på närvaro vid dessa veckoslutsträffar. Några inspelade föreläsningar finns inte men det
power-pointmaterial som används läggs ut på blackboard.
Kursen består av fem examinationsmoment, tre salstentamen samt två PM-arbeten i grupp. Mer information
kring examinationerna hittar du i studiehandledningen.
Kursen bygger på att du tar eget ansvar för dina studier. Det förekommer inga inlämningsuppgifter o dyl utöver
examinationsmomenten. Hjälp för dina studier ges i samband med veckoslutsträffarna samt genom
instuderingsrekommendationer.

Kommunikationssätt
Blackboard är kursens kommunikationsplattform, det är genom blackboard du får information från mig som
kursansvarig. Besök kursens sida regelbundet och kom även ihåg att kolla din studentmail med jämna
mellanrum.

Kursvärdering
Vid kursens slut ges du möjlighet att lämna synpunkter på kursen. Jag vill redan nu uppmana och uppmuntra
dig att svara på utvärderingen. Dina synpunkter är viktiga för mig.
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