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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 xxxxxx
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering xxxxxx
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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Kursupplägg
Kursstart och upprop är tisdagen den 26 januari kl 10-12 i sal 31:520. Kursen går på
halvfart veckorna 4-23. Du måste själv infinna dig för registrering eller på annat sätt
meddela att du avser gå kursen, annars riskerar du förlora din plats. Om du inte kan ta
din plats är det viktigt att du meddelar AUE-kansliet detta.
Vid uppropet kommer du att få information om kursens uppläggning, schema, litteratur,
examinationsformer. Därefter blir det en introduktionsföreläsning.
Kursen är förlagd till campus och omfattar heltidsstudier, med träffar en till två gånger i
veckan. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, självständigt arbete
enskilt och i grupp, samt projektarbete med laborativa inslag. Examinationsformer
genomförande av ett projektarbete, enskilt eller i grupp.

Kommunikationssätt
Kommunikation mellan lärare och studenter sker vid undervisningstillfällen samt via
lärplattformen Blackboard. Mellan lektionstillfällen går det att skicka mejl till berörda
lärare.

Kursvärdering
Kursvärdering sker efter varje avslutad kurs via Blackboard, om inget annat meddelas.

ildningsstöd, november 2014

Väl mött/
Mathias Sylwan, Kursansvarig
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