OBS!
Detta är inte ett
antagningsbesked.

Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för Utbildning och Ekonomi
KURSNAMN Sälj och affärsmannaskap
KURSKOD FEG342
ANMÄLNINGSKOD 21138 och 21196
KURSVECKOR 14-23
KURSPLAN
SCHEMA
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN: 28:e mars 2016–3:e april 2016
KURSANSVARIG Lars-Johan Åge
KONTAKTUPPGIFTER ljg@hig.se
KURSADMINISTRATION: Angelica Selin
KONTAKTUPPGIFTER: kurs-aue@hig.se

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 Är du antagen med villkor på kursen
kan du inte själv registrera dig, registrering sker då vid kursstart av högskolan. Skulle du inte vara
registrerad efter kursstart, vänligen maila kurs-AUE@hig.se. Glöm inte att uppge ditt personnummer och
kursens namn

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: VT16_21148
Period för enrollering: Blackboardsidan finns tillgänglig 29/3

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 10 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

Välkommen till kursen Sälj och affärsmannaskap!
Kursbok är:
SELL (2014) (Ingram, La Forge, Avila, Schwepker Jr, Williams), South Western, Cengage learning,
USA.
Viktigt att ni har kursboken vid kursstart.
Då ni går distanskursen kommer ni att kunna vara med på kursintroduktionen och föreläsningarna
via Adobe connect. Introduktionen är den 10/11 13.00 i sal 31 215. Vi kommer då att gå igenom
kursmomenten och hur de ska utföras.
Information om detta kommer att läggas ut på Blackboard närmare kursstarten.
Vi ses på introduktionen 7:e april 09:00 i sal 31:215.
Då vi vid introduktionen kommer att gå igenom alla momenten i kursen är det viktigt att ni är
närvarande.
Hälsningar
Lars-Johan Åge

