Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för utbildning och ekonomi
Fastighetsförmedling A, 7,5 hp
FEG161
ANMÄLNINGSKOD 11100
KURSNAMN
KURSKOD

36 - 40
Finns på kursens Blackboardsida eller på www.hig.se
SCHEMA Finns på kursens Blackboardsida eller på www.hig.se
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN Registrering på denna kurs sker i samband
med programintroduktionen den 26/8 kl. 14.30 i Valhall
KURSVECKOR
KURSPLAN

Mats Lövgren
mats.lovgren@hig.se
KURSADMINISTRATION Sanna Vesterinen
KONTAKTUPPGIFTER sannamaria.vesterinen@hig.se
KURSANSVARIG

KONTAKTUPPGIFTER

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 HT15_11100
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering 20150814 - 20150906

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 Studentportalen 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
Kursen Fastighetsförmedling A, 7,5 hp syftar till att ge dig som ny student på
Fastighetsmäklarprogrammet en introduktion till mäklaryrket, mäklarbranschen och
bostadsmarknaden i Sverige.
Du kommer under kursen att träffa flera gästföreläsare från branschen. De är experter
inom sina områden och bidrar med sina kunskaper inom området. Närvaro vid dessa
tillfällen rekommenderas starkt. Även gästföreläsningarna ingår i den avslutande
examinationen.
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen fredagen den 2/10 kl. 09,00 – 13,00,
kom ihåg att anmäla dig senast 10 dagar innan, samt genom en PM-uppgift som utförs i
grupp. Du blir tidigt i kursen tilldelad vilka gruppkamrater du ska arbeta med i detta PMarbete. PM-arbetet avslutas med ett obligatoriskt seminarium tisdagen den 29/9, tider
meddelas senare.
Vid första kurstillfället, 31/8 kl. 09,15 i sal 99:132, kommer jag som kursansvarig
tillsammans med programansvarig, Jonas Molin, närmare att gå igenom vad det innebär
att läsa vid Högskolan i Gävle, Fastighetsmäklarprogrammets innehåll och upplägg samt
Kursintroduktion för denna kurs. Då presenteras innehåll och upplägg mera i detalj.
Det är ditt engagemang och din aktiva medverkan som tillsammans med de inblandade
lärarnas engagemang och kunskaper bidrar till att skapa den trevliga och lärorika kurs
som vi gemensamt ser fram emot. Tillsammans ska vi verka för att branschens
attraktivaste mäklarstudenter utbildas här på Högskolan i Gävle.

Kommunikationssätt
I denna kurs sker kommunikationen från mig som kursansvarig genom Högskolans
utbildningsplattform Blackboard. På Blackboard hittar du detaljerad information om
kursens upplägg, schema, examinationer mm. Det är därför viktigt att du så snart som
möjligt enrollar (skriver in dig) på kursens Blackboardsida.
Kursvärdering
Efter avslutad kurs ges du som student möjlighet att lämna dina synpunkter på kursen i
form av en kursutvärdering som tillhandahålls genom blackboard. Har du frågor eller
synpunkter kring kursen; tveka inte att höra av dig till mig som kursansvarig tidigare. Ju
förr vi får vetskap om oklarheter och tveksamheter desto större förutsättningar finns att
vidta åtgärder.
Varmt välkommen till kursen!
Mats Lövgren, kursansvarig
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