Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Beslut och risk i teori och praktik 1!
Det är glädjande att få hälsa dig välkommen till kursen Beslut och risk i teori och praktik 1 (BRTP1)
vid Högskolan i Gävle (HiG). Eftersom utbildningen ges helt på distans sker det mesta av
undervisning och kontakter med lärare och studentkollegor via webben. Vi använder lärplattformen
Blackboard som kommer att vara samlingsplatsen för alla kursdokument, information, diskussioner
med mera.
•

Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du svara på det antagningsbesked
som du har fått via antagning.se för att behålla din plats.

•

Om du blivit antagen i urval 2 behöver du inte svara på antagningsbeskedet men om du inte
tänker påbörja kursen är det viktigt att du meddelar detta snarast så att någon annan kan
erbjudas din plats. Du lämnar ditt återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Du behöver göra följande för att komma igång med studierna:
1. Hämta datorkonto (se instruktioner på sid. 3)
2. Registrera dig på kursen i Studentportalen (sid. 4)
3. Logga in i Blackboard och hitta den första kursen (instruktioner på sid. 4-6)
Registrering i studentportalen öppnar den 29 augusti. Höstterminen och kursen startar den 5
september 2016. Har du inte registrerat dig senast den 12 september kan du komma förlora din plats
på kursen. Kontakta pgm-brp@hig.se om den tidsbegränsade registreringsperioden ställer till problem
för dig.
Allmän information om kursen kommer alltid att kommuniceras på Blackboard och ej skickas via epost. Om du har frågor som rör kursen och vill ta kontakt med oss via e-post, så görs detta lämpligtvis
via det e-postkonto som du får tillgång till när du hämtar ditt datorkonto (studentkonto). E-postkontot
nås via adressen http://webmail.student.hig.se.
Om du har frågor kan du skicka dem till pgm-brp@hig.se.
Läs mer om magisterprogrammet i besluts-, risk- och policyanalys på vår hemsida: www.beslut.net
Väl mött till hösten!
Fredrik Bökman, utbildningsledare
Ulla Ahonen-Jonnarth, ämnesansvarig

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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OBS: Kursen Beslut och risk i teori och praktik 1 som det här välkomstbrevet gäller är samma kurs
som deltagarna på Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys läser under första halvan av
höstterminen. Därför använder vi lärplattformen Blackboard gemensamt för dem som går på
programmet och er som läser en fristående kurs. En del av informationen du kommer träffa på i
Blackboard gäller därför inte dig som läser kursen utan att gå programmet.

Tips inför hösten
Om du är intresserad kan du inför hösten bekanta dig med följande kurslitteratur:
-

Hammond, John S. & Keeney, Ralph L. & Raiffa, Howard: Smart Choices: a practical guide to
making better decisions. Harvard Business Review Press
- Denna bok finns också på svenska som Fatta smarta beslut: en praktisk guide till
bättre beslutsfattande, men den upplagan från 1999 är slutsåld.
- Den senaste upplagan är från 2015 (ISBN 9781633691049). Det finns också en äldre
pocketupplaga från 2002 (ISBN 9780767908863) som har samma innehåll.

-

Grimvall, Göran, Jacobsson, Per & Thedéen, Torbjörn (red.): Risker i tekniska system.
Studentlitteratur 2003. ISBN: 9789144026640
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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.
Om du redan har ett datorkonto, går du direkt till steg 2.

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. Registeringen i Studentportalen är öppen 29/8 till 12/9.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Hur hämtar jag datorkonto?
•

Öppna sidan http://webkonto.student.hig.se

•

Använd det vänstra alternativet, persondata, för att hämta kontot om du är osäker på om du
har ett fungerande eduID eller inte.

Problem?
•

Du kan tidigast hämta ut ditt datorkonto två veckor innan kursstart.

•

Du som blivit reservantagen eller sent antagen kan tidigast hämta ut ditt datorkonto efter kl.
09.00 nästa dag. Detta på grund av att dina uppgifter måste hinna överföras mellan våra
system.

•

Problem med datorkonto? Kontakta IT-support 026-64 88 80 eller skriv till itsupport@hig.se.

•

Om du glömmer dina användaruppgifter kan du kontakta IT-supporten eller själv återställa
lösenordet, se http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Hogskolans-gemensamadministration/Avdelningen-for-infrastruktur/IT/Datorkonto/Glomt-anvandaruppgifter.html.

E-post
Till ditt datorkonto hör ett studentmailkonto. Dit kommer bl.a. en del individuella kommentarer från
kursernas lärare samt meddelanden från Högskolans administration. Det är alltså viktigt att du läser
den eposten regelbundet.
Trots att Högskolans studentmail drivs av Google är det en HiG-studentadress och användaruppgifterna är detsamma som till resten av Högskolans tjänster. Det vill säga att för alla studenter
gäller:
•

Mejl: användarnamn@student.hig.se
Kontonamn: användarnamn
Lösenord: samma som till studentportalen
Länk: http://webmail.student.hig.se

Mer om studentmailen finns på http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Hogskolans-gemensamadministration/Avdelningen-for-infrastruktur/IT/E-postsystem-for-studenter.html.
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Hur registrerar jag mig på kursen i Studentportalen?
Registrera dig på kursen Beslut och risk i teori och praktik 1 (kurskod DV011D) i Studentportalen.
Detaljerade anvisningar för hur du registrera dig finns på hig.se/nystudent, du börjar med följande:
•

Gå till http://studentportal.hig.se

•

Logga in med ditt datorkonto

Problem?
•

Om du är villkorligt antagen till kursen kan du inte registrera dig själv via Studentportalen.
Kontakta i så fall Camilla Nordin på ATM:s kansli (Camilla.Nordin@hig.se eller 026-64 87 46).

•

Samma sak om du har varit registrerad på kursen tidigare eller om du har blivit antagen
väldigt sent.

Hur börjar jag arbeta med den första kursen i Blackboard?
På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Studentportalen innehåller alltså en del formella
saker som registrering, studieresultat med mera, men arbetet med kursen sker i Blackboard.
När du har registrerat dig på kursen Beslut och risk i teori och praktik 1 i Studentportalen blir du
automatiskt inskriven (”enrollad”) i rätt kurs i Blackboard. Inskrivningen sker under natten, så dagen
efter du registrerat dig i Studentportalen kan du se kursen i Blackboard. Det fullständiga namnet på
kursen inne i Blackboard är Beslut och risk i teori och praktik 1 7,5 hp, IT-Distans, HT16 och kurs-ID i
Blackboard är DV011D.18410.2016.
I korthet (utförligare instruktion i bild börjar på nästa sida):
•

Logga in i Blackbord http://lms.hig.se/. (Alternativt kan du logga in via en länk i
Studentportalen eller via högskolans hemsida.)

Problem:
•

Kan du inte logga in i Blackboard?
o

•

Använd samma användarnamn och lösenord som du använde för studentportalen.
Om du har glömt lösenordet eller vid andra problem, kontakta IT-supporten (se
föregående sida).

Ser du inte din kurs i Blackboard?
o

Har du registrerat dig på kursen i Studentportalen?
Det behöver du göra för att bli inskriven på rätt kurs i Blackboard.

o

Var du snabb med att gå från registreringen i Studentportalen till Blackboard?
Den automatiska inskrivningen sker under natten, så om du var snabb in i Blackboard
har det inte hunnit ske.

Specifik hjälp om Blackboard som lärplattform kan du få hos Learning Center, 026-64 87 00 eller
blackboard@hig.se. Blackboards förstasida på https://lms.hig.se/ innehåller länkar till hjälpsidor med
mera.
Observera att Blackboard-kursen kommer öppna från och med måndag den 29 augusti, men
höstterminen och kursen startar inte förrän den 5 september.
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Hjälp med inloggning i Blackboard
Enklaste sättet att komma till Blackboards inloggningssida är att använd direktlänken
http://lms.hig.se/.
Ett annat sätt är att gå via högskolans hemsida:
- Öppna startsidan för Högskolan i Gävle: http://www.hig.se.
- Klicka på ”Student” i sidhuvudet.
- Välj ”Blackboard” i listan under ”Genvägar för studenter”.
Klicka på ”Logga in på Blackboard” högt upp i mitten, den blå rutan.

Skriv Gävle i rutan där man skall skriva in lärosätets namn. När du skriver kommer två förslag upp.
Välj det översta.

Sedan kan du fortsätta och logga in med samma användarnamn och lösenord som du använder för
Studentportalen och studentmailen.
Det finns en hel del hjälplänkar på inloggningssidan, bl.a. en film du kan se om du är osäker på hur du
skall logga in.

När du har loggat in i Blackboard
När du har loggat in i Blackboard kommer du till en förstasida där dina kurser finns i en lista.
Om det är första gången du läser en kurs på HiG ser du bara en enda kurs, klicka på länken så
kommer du in i kursen och dess anslagstavla.
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När du har kommit in i kursen
Börja med att läs igenom anslagen på kursens anslagstavla. Där kommer bl.a. finnas information om
vilken typ av material du hittar på olika ställen i Blackboard.
Den allra första uppgiften i Blackboard är en mycket kort introduktions- eller uppvärmningsuppgift. Den
är tänkt att du skall göra utan att läsa något särskilt material. Du kommer också i början av kursen få
presentera dig för de andra deltagarna i ett diskussionsforum.

Allmän information
Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på
Biblioteket. Alla elektroniska resurser som e-böcker och e-tidsskrifter når du via hemsidan med ditt
datorkonto. Läs mer om bibliotekets service på hig.se/biblioteket
HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som passerkort till dörrar och datasalar, som lånekort i
biblioteket samt som ett kopieringskort. HiG-kortet kvitterar du ut i receptionen i Studentcentrum.
IT-support
Till IT-supporten vänder du dig om du får datorrelaterade problem. IT-supporten är öppen för besök
måndag till fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem via telefon 026-64 88 80 eller e-post
itsupport@hig.se
Kursplan och litteraturlista
I kursplanen finns bl.a. kursens mål, innehåll och litteraturlista. Sök fram din kursplan på
hig.se/kursplaner.
Schema
Kursen går på distans och vi använder inte HiG:s schemasystem för lokalbokningar.
Rekommenderade inlämningsdatum och liknande finns beskrivet i Blackboard.
Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal
som hjälper dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café samt en display som
visar dagens schematillfällen. Du kan även mejla dina studentfrågor till studentcentrum@hig.se
Stöd under studietiden
Ibland behöver man hjälp att klara studierna och studentlivet. På Högskolan i Gävle finns flera
stödfunktioner som kan hjälpa dig i olika studiesituationer, som till exempel skrivarverkstad och
samordnare för studenter med funktionshinder. Information om det stöd som finns på Högskolan i
Gävle hittar du på hig.se/studiestöd
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