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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 FEG210.21134.16
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering 2016-01-15—2016-02-05

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
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Hej och välkommen till kursen Ledarskap och organisation B!
Nu har vi snart 10 spännande kursveckor framför oss. Under den tiden ska vi bygga vidare på den
introduktion till ledarskap och organisation som du fick på kursen ledarskap och organisation A. Det
kommer att bli intensiva men också spännande veckor där vi hoppas på givande och utvecklande
diskussioner och möte.
Mer information om kursens upplägg och examinationsmoment m.m. återfinner du i den
studiehandledning som läggs ut på Blackboard senast den 10 januari 2015
Om du redan nu vill införskaffa kurslitteraturen så kommer vi att arbeta med
Bolman, G. & Deal, T. (senaste upplagan). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund:
Studentlitteratur.
Bryman, A., & Bell, E. (senaste upplagan). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber.

Väl mött på det nya året!
Med vänliga hälsningar
Nina Shamirany

Pär Vilhelmson

Kristina Mickelsson
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