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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
Den första hälften av kursen består undervisningen av föreläsningar och fyra
examinerande seminarier. Vi varje seminarium redovisas en individuell uppgift och/eller
en gruppuppgift. Den senare hälften av kursen, då den vetenskapliga uppsatsen skrivs,
bedrivs undervisningen främst i form av grupphandledning.
Kursstart vecka 04, tisdag 26 januari kl. 13-15.

Kommunikationssätt
Schema, studiehandledning och andra dokument läggs ut på Blackboard. Det är viktigt
att ta del av den information som kommuniceras via Blackboard, till exempel
schemaändringar.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs görs en anonym utvärdering via Blackboard.
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