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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 HT15-11129
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering 2015-08-26 – 2015-09-03
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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Hej och välkommen till vår kurs – Ledarskap och organisation B på distans!
Vi har tio spännande veckor framför oss! Under den tiden ska vi bygga vidare på den
introduktion till ledarskap och organisation som ni fick på Ledarskap och organisation A.
Men viktigast för oss är att ni hjälper till med att utveckla era intressen inom ledarskap,
organisation och management. Det som är så kul med en kurs som denna är att ni har så
många olika erfarenheter med er i bagaget – det ska vi göra det mesta av.
Det blir intensiva veckor, men också en tid fylld av spännande ny kunskap, hoppas vi. Mer
information om kursens innehåll kommer på Bb. Se till att du registrerar dig på kursen
precis som du brukar göra på distanskursen (följ instruktionerna på första sidan).
Vi ska arbeta med följande böcker under kursen:
 Bolman, G., & Deal, T. Nya perspektiv på organisation och ledarskap.
Studentlitteratur. sidor: ca 500
 Bryman, A. & Bell, E. (senaste upplagan). Företagsekonomiska
forskningsmetoder. Malmö: Liber. sidor: ca 600
Beställ kurslitteraturen redan nu så att du är förbered till kursen.
Om du har några frågor så är det bara att maila oss.
Hjärtligt välkomna till kursen!
Med vänliga hälsningar,
Elena Ahmadi och Kristina Mickelsson
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