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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 ca två veckor före teminstart. 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
Access-kod
Period för enrollering

HT15_11147: Sälj- och affärsmannaskap, 7,5 hp, (campus)
Eventuell accesskod skickas till antagna i separat mail.
Fr.o.m. vecka 48

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 Studentportalen 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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Välkommen till kursen Sälj- och affärsmannaskap, 7,5 hp, helfart v. 51
Vi hälsar dig välkommen till kursen Sälj- och affärsmannaskap, 7,5hp. Kursen, anmälningskod 11147,
kommer att gå på helfart med start vecka 51. OBS! Eftersom den kurs du läser nu, Marknadsföring
A, utgör förkunskapskrav kan du inte registrera dig själv. Registrering sker i form av upprop i
samband med första föreläsningen. Om du inte har möjlighet att närvara då meddela någon
kurskamrat eller maila mig senast dagen innan om du har för avsikt att gå kursen.
Första föreläsningen + introduktion är den 14 december kl. 09,15 – 16,00 i sal 99:132. Detaljerat
schema finns på BlackBoard, HiGs hemsida (Kronox) samt på Fastighetsmäklarprogrammet, BB-sida.
Kursen har en egen blackboardsida där information kring kursen finns att tillgå. Den direkta
hänvisningen är http://lms.hig.se/. När du väl har hittat kursen på BlackBoard behöver du en
”accesskod” för att kunna enrolla dig.
INSTRUKTION FÖR ENROLLERING I Bb9
1) Gå till lms.hig.se. Skriv in användarnamn och lösenord vid HiG.
2) Klicka på fliken Courses och skriv något ord i "kursnamnet" i sökrutan till vänster.
3) Klicka på nedåtpilarna vid kursens CourseID, en meny öppnas och där väljer man "Enroll". Fortsätt
och klicka OK/Submit så du lägger till dig som student i kursen.
Kurslitteratur framgår av Kursplanen. Kursens innehåll och upplägg framgår av Studiehandledningen
som finns på BB. Läs den noga! Kursen examineras genom en salstenta den 21 januari kl. 09.00 –
13.00. Anmälan krävs till denna senast 10 dagar innan tentamensdatum. Omtentamen är den 4 mars.
Som du märker är kursens föreläsningar koncentrerade till några intensiva föreläsningsveckor. Detta
eftersom kursen går över jul- och nyårshelgerna. Detta är utbildningens verkliga profilkurs med
professionella, externa säljutbildare som föreläsare. 8 av föreläsningarna är
examinationsgrundande, se schema. För godkänt på kursen krävs närvaro vid minst 5 av dessa!

Varmt välkommen till en, förhoppningsvis, mycket givande, lärorik och rolig kurs!

Kursansvarig
Mats Lövgren

OBS! Information på
andra sidan!
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Kurs:

Sälj- och affärsmannaskap

Termin:

H15

Course ID (BlackBoard):

HT15_11147

Kursen finns tillgänglig på BlackBoard fr.o.m. vecka 48
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Kursansvarig
Mats Lövgren
(mats.lovgren@hig.se)

