Välkommen till Högskolan i Gävle och ekonomprogrammet på
campus!
Måndag den 23 januari hälsas du och dina studiekamrater välkomna till Högskolan i
Gävles introduktionsdag.
Dagen inleds med en mässa och en välkomsthälsning vid/i högskolans hörsal Valhall kl. 11.30. För mer
information om introduktionsdagen se http://hig.se/Ext/Sv/Student/Ny-student/Introduktion/Introduktionsdag-ochupprop.html
Programinformation och upprop hålls sedan kl. 13.45 i sal 33:203.
I samband med uppropet får du en kort presentation av ditt program. Du kommer även att informeras om praktiska
detaljer inför dina studier vid HiG. För upprop och information ansvarar jag, programmets utbildningsledare Tomas
Källquist. Du når mig på, e-post tkt@hig.se eller telefon 026-64 84 30.
Om du inte kan närvara vid uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på din akademi
på e-post kurs-aue@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.
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 programmet är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt
kan din plats erbjudas till någon annan. Du lämnar ditt återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

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. Registeringen i Studentportalen öppnar veckan innan kursstart.
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.
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Programinformation
Programmets två första kurser startar i vecka 04 och är Ledarskap och organisation A och Handelsrättslig
översiktskurs. Senast under vecka 03 kommer du att få ett e-mail med närmare information om dessa kurser.
All kursspecifik information hittar du i fortsättningen på Blackboard. Se informationen ovan om hur du kommer
åt datorkonto och Blackboard. Tidigast från vecka 03 (d v s veckan innan kursstart) finns kursinformationen
tillgänglig på Blackboard och kurssidorna.
Det kan vara bra att förbereda sig med att gå in på vår hemsida och tittar på kursplaner och litteraturlistor för
de två första kurserna. Du hittar en lista över kurserna som ingår i programmet här
http://hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Program/Programsidor/Grundniva/Ekonomprogrammet-180-hp/Kurser-inomprogrammet.html. I kursplanerna hittar du kursernas mål och innehåll och den litteratur som ingår i kursen.

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
Campuskarta
Hitta till rätt sal genom att kolla in campuskartan på hig.se/nystudent.
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
När du är registrerad på en kurs kan du se ditt personliga schema i Studentportalen. Du kan även söka fram
ditt schema på schema.hig.se
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

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