Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Metodkurs företagsekonomi C 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Dag
Distans
Kursen ges formellt på kvartsfart under vecka 04-23 men i praktiken så genomförs kursen under veckorna 04-14.
Anledningen är att metodkunskaperna ska kunna användas in i examensarbetet. För de som läser på halvfart
finns dock en chans att genomföra kursen över hela terminen. Kursansvarig lärare är jag, Tomas Källquist
tillsammans med Daniella Fjellström. Kontakta mig om du har frågor om kursen på e-post tkt@hig.se eller telefon
026-64 84 30.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema. Kursen har inga tidsbundna aktiviteter mer än att inlämningsuppgifter ska lämnas in i tid.

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. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 2017-01-16–2017-01-22
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

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.
Kursnamn

Metodkurs företagsekonomi C 7.5hp v.04-23, Kvartsfart Dag IT-Distans

Kurskod

FEG301

Anmälningskod

21139

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursadministratör

Avdelningen för ekonomi

Kontaktuppgifter

Till kursansvarig: tkt@hig.se. Till administration: kurs-aue@hig.se
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Kursupplägg
Kursen har löpande examination och drivs genom fyra stycken inlämningsuppgifter. Det finns följaktligen
ingen salstentamen på kursen. Två av inlämningsuppgifterna är individuella och två är tänkta att utföras i par.
Första inlämningsuppgiften ska lämnas in två veckor efter kursstart. Det är på så vis viktigt att kunna komma
igång med kursen direkt. I anslutning till den sista inlämningsuppgiften genomförs en opposition. Denna
inlämningsuppgift har på så vis två delar. Mer information om kursens struktur och upplägg kommer att finnas
via kursens Blackboardsida.

Kommunikationssätt
Kommunikationen sker via kursens Blackboard sida. Frågor ställs företrädesvis via email

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.

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