Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen Besluts- och
riskanalys 3, 7,5 hp!
Kursen börjar den 5 september och ges på kvartsfart under veckorna 36-03 men har ett flexibelt kursupplägg.
Kursansvarig lärare är Anders Hermansson. Om du har frågor om kursen kan du kontakta honom på e-post
anders.hermansson@hig.se eller telefon 026-64 87 81.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursen har inget schema då den är en IT-distanskurs som ges helt via vår lärplattform Blackboard.

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Registrera dig på din kurs i Studentportalen via
studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 22 augusti – 1 december.
Eftersom kursen har ett flexibelt upplägg så går det att påbörja den när som helst under terminen fram till
december månad under förutsättning att du är klar med behörighetsgivande kurs. Om du är antagen med
villkor registrerar vi dig manuellt när du är klar med föregående kurs.
Om du vill tacka nej till din studieplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Kursen öppnas i Blackboard vid kursstart den 5 september. Under
förutsättning att du registrerat dig på din kurs i Studentportalen senast dagen innan (registreringen måste
hinna synkas över till Blackboard) kan du då logga in och se din kurs. Logga in i Blackboard via
Studentportalen eller via direktlänken ovan.
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Kursupplägg
Kursen är helt webbaserad och ges på IT-distans via den webbaserade lärplattformen Blackboard. Det är
alltså inga fysiska träffar på kursen. Kursen läses i egen takt under höstterminen 2016. Examinationen består
av 11 obligatoriska inlämningsuppgifter samt en hemtentamen. Hemtentamen öppnas när alla
inlämningsuppgifter är godkända. Det finns inga bestämda tentamenstillfällen.

Kommunikationssätt
All information om kursen, alla kursuppgifter samt egenproducerat material finns tillgängligt via lärplattformen
Blackboard. Handledning ges i första hand via e-post och kommentarer på inlämnade svar i Blackboard.
Telefon eller videokonferensverktyg kan användas vid behov. Kursen avslutas med ett obligatoriskt samtal
via videokonferensverktyget Adobe Connect.

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.

Mer information för dig som är ny student: hig.se/nystudent

Lycka till med dina studier!
Med vänlig hälsning

Camilla
Kursnamn

Besluts- och riskanalys 3

Kurskod

BEG304

Anmälningskod

18423

Ansvarig akademi

Akademin för Teknik och Miljö (ATM). Kansliet ligger i hus 12, plan 2.

Kursadministratör

Camilla Nordin

Kontaktuppgifter

camilla.nordin@hig.se, tel. 026-64 87 46, växel tel. 026-64 85 00

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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