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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 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

PRG_RELIGION2015: Masterprogram i religionsvetenskap, HT15

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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Religion och andlighet i samtiden. 15 hp
Välkommen till en ny spännande kurs i masterprogrammet! Denna kurs ges
också för fristående studenter.
Kursen startar vecka 14 måndagen den 4/4 kl 10.15-12.00. Ytterligare ett
undervisningstillfälle ges, måndagen den 2/5 samma tid. För dig som följer
kursen i Gävle sker undervisningen i sal 32:112 på Högskolan i Gävle. Du
som följer kursen på distans kan delta i undervisningen via din egen dator
(fast bredbandsuppkoppling (inte trådlös) krävs för full funktion). Vi kommer
att använda oss av webbverktyget Adobe Connect i undervisningen. Om du
inte är van vid det så får du separat information om hur det fungerar.
Vid första undervisningstillfället sker upprop och registrering. Kan du inte
närvara vid denna så kontakta mig istället per telefon för registrering.
Vi kommer att använda den befinliga masterkursen på Blackboard
(PRG_RELIGION2015: Masterprogram i religionsvetenskap, HT15) som
kommunikationsmedel under kursen.
Om du har några frågor kring kursen redan innan kursstart så kontakta mig på
något av nedan telefonnummer.
Hälsningar
Olov Dahlin
Telefon: 026/64 87 73 eller 0707-34 36 38
HÖGSKOLAN I GÄVLE
Akademin för utbildning och ekonomi
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