Välkommen till Högskolan i Gävle och
Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning intensivvård!
Måndagen den 28 augusti hälsas du och dina studiekamrater välkomna till
Högskolan i Gävle.
Programinformation och upprop hålls med början kl. 09.00 i sal 51:217.
Därefter startar föreläsningarna. Planerad tid första kursdag kl.9.00-16.00. I samband med uppropet får du en kort
presentation av ditt program. Du kommer även att informeras om praktiska detaljer inför dina studier vid
Högskolan i Gävle.
För upprop, information och andra frågor som gäller utbildningen ansvarar:
Annsofi Wigert, kursansvarig kurs 1
Maria Randmaa, kursansvarig kurs 2 och 3
Marja-Leena Kristofferzon, examinator

aniwit@hig.se
maaraa@hig.se
mko@hig.se

Om du inte kan närvara vid uppropet måste du i förväg kontakta programadministrationen på din akademi
på e-post glafira.sorensson@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

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 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.
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Programinformation
BCG-vaccination
Din utbildning innehåller verksamhetsförlagd utbildning, ta del av bifogad information ”Information angående
BCG-vaccination”. Fyll i blanketten nedan och ta med den till kursintroduktionen.
http://hig.se/download/18.7ea27f7b14dc64c4cc06c5f2/1434439784823/Information+om+BCG-vaccination.pdf
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till olika orter inom Gävleborgs län och detta kan således
innebära att din VFU genomförs på annan ort än din bostadsort.

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
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