Välkommen till Högskolan i Gävle och
Människa-kultur-religionsprogrammet!
Detta brev innehåller mycket och viktig information. Läs det noga och spara det!

Programstarten
Människa – Kultur– Religionsprogrammet har programstart tisdagen den 22 augusti kl. 09.00–16.30 i sal
51:220 på Högskolan i Gävle.
Vid programstarten kommer såväl den innehållsliga som den praktiska sidan av programmet att introduceras.
Programstarten ger dig tillfälle att träffa lärare du kommer att ha under programmet och att lära känna de
andra studenterna som du kommer att läsa tillsammans med. Vi kommer att ha liknande uppstarter med en
fysisk träff i samband med varje terminsstart på programmet.
Utvärderingar har visat att det spelar stor roll för ett programs genomströmning – alltså att man som student
fullföljer utbildningen – om man träffas in real life några gånger under programtiden. Genom att träffas på
detta sätt blir det lättare att behålla gruppkänslan och motivationen under terminerna när du sitter på distans
även om vi förstås också kommer att använda oss av olika tekniska hjälpmedel för att underlätta
kommunikationen med dig som har svårt att komma till Gävle.
Kan du av något skäl inte närvara vid programstarten så kontaktar du utbildningsledare Olov Dahlin antingen
på telefon 076-948 99 67 eller via epost odn@hig.se

Kursstarten
Den första kursen i programmet, Religionsvetenskap 1-30, startar måndagen 28 augusti. Närvaro (fysisk
eller via videokonferens) vid kursstarten är obligatorisk. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du
din utbildningsplats.

Tider och platser för program- och kursstart
Tisdag 22 augusti 09.00–16.30
Måndag 28 augusti 13.15–16.00

Programstart i sal 51:220
Kursstart för Religionsvetenskap 1-30 i sal 31:215

Boende i samband med programstarten
Om du bor längre bort från Gävle så att du behöver övernatta i samband med programstarten så finns det
flera olika boenden att välja på. Kommer du med bil så kan det också vara värt att undersöka möjligheten att
sova över i någon av de intilliggande orterna om det skulle vara fullt på boendena i Gävle. Jag vill uppmana
dig att vara tidigt ute och boka rum (i samband med att du får detta brev). Det är många som börjar studierna
samtidigt. Dagen efter vår programstart äger också en allmän introduktion rum på högskolan (se nedan). Om
du vill kan du alltså stanna i Gävle även natten till den 23 augusti och vara med på den.
Allmän introduktion för nya studenter
Högskolan anordnar ett allmänt välkomstprogram den 23 augusti som det är valfritt att delta i. Läs mer på
hig.se/nystudent. På denna sida finner du också annan viktig information för dig som är ny student, t.ex.
information om övriga introduktionsaktiviteter och informationspass.

Kom ihåg att tacka JA till din plats
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.
Undervisningsformer
Människa-Kultur-Religionsprogrammet är en distansutbildning och olika typer av verktyg kan komma att
användas i undervisningen: videokonferens, Adobe Connect och Skype. Vilket verktyg som används kan
komma att variera beroende på kurs i programmet. I den studiehandledning som respektive lärare skriver
inför varje kurs- eller momentstart framgår vilket verktyg som kommer att användas i just den kursen eller det
momentet. Här finns information om några av de olika verktyg vi använder oss av:
hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/IKT-verktyg.html
Studiecentra för videokonferenser
Många kommuner har någon form av lokalt studiecentrum eller lärcentrum. Du kan hitta ditt lokala
studiecentrum via www.larcentra.se. Bor du i Västra Götaland kan du även titta in hos Westum på
www.westum.se. Du måste kontakta ditt lokala studiecentrum själv. Om du inte hör av dig till ditt
studiecentrum kan det innebära att vi inte har möjlighet att erbjuda något lokalt studiecentrum på din
studieort.
Videokonferens hemifrån
Ibland kan det vara svårt att hitta ett lokalt studiecentrum på den ort där du bor. Ett alternativ för dig är då att
antingen delta genom att koppla upp dig till videokonferenserna hemifrån eller att se dem i efterhand på din
egen dator. För uppkoppling och medverkan hemifrån följ instruktionerna här: http://www.vicom.se/AnmälanCMA/AnmalanCMA-HIG.html Här behöver du vara ute i god tid (någon vecka innan du tänkt vara med första
gången) för att få det hela att fungera. Vill du titta på en inspelad videokonferens så läggs de ut här:
http://wowza.vicom.se/?mapp=10 Inspelningen finns tillgänglig någon dag efter att konferensen ägt rum.
Avboka videokonferensen om du är borta eller slutar
Är du är borta vid ett enstaka tillfälle eller slutar en kurs helt måste du alltid meddela den som är ansvarig på
ditt studiecentrum och din lärare. Är du borta och vet att ingen kommer att delta i videokonferensen så
meddelar du också detta till bryggbokningen, vicom@hudiksvall.se Skriv vilken kurs och vilket studiecentrum
som ska avbokas. Det är också mycket viktigt att du meddelar om du slutar kursen.
Schema kursplan och litteratur
Programmets första kurs heter Religionsvetenskap 1-30 och har kurskod RVG011. I kursplanen för kursen
finns bl.a. kursens mål, innehåll och litteraturlista. Du kan söka fram kursen på hig.se/kursplaner. Du kan
även söka fram schemat för kursen på schema.hig.se. Förändringar i det preliminära schemat kan komma att
ske, så ta en titt igen inför program- och kursstart. När du är registrerad på en kurs kan du även hitta ditt
personliga schema i Studentportalen.
Litteraturen kommer att användas på olika sätt under programmet: som studielitteratur, referenslitteratur,
handböcker, källskrifter och allmänorientering. I samband med varje kursstart/kursmoment kommer
respektive lärare att ge en mer detaljerad presentation av litteraturen och hur vi kommer att använda den.
Avvakta därför med att köpa litteraturen till dess du vet hur den kommer att användas.
Learning Center
På bibliotekets hemsida finns anvisningar och hjälp för distansstudier. Kom ihåg att i god tid (minst 2 veckor
före kursstart) gå in på dessa sidor och följa de anvisningar som finns. För dig som är distansstudent finns en
särskild supportorganisation här på högskolan. Du hittar dem här: hig.se/learningcenter

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

Aktivera ditt datorkonto
Du kan aktivera ditt datorkonto via hig.se/datorkonto tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans
webbtjänster.

Registrera dig på dina kurser
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Registeringen öppnar veckan innan kursstart. Registrera
dig på din kurs via Studentportalen: 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 kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard.

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
biblioteket 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
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 studenthälsan, skrivarverkstad och samordnaren
för studenter med funktionshinder. Information om det stöd som finns på Högskolan i Gävle hittar du på
hig.se/studiestöd

Med önskan om en skön sommar! Vi ses den 22 augusti!

Olov Dahlin
Utbildningsledare för Människa-Kultur-Religionsprogrammet
Telefon: 076-948 99 67
E-post: odn@hig.se

