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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 inom 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 två veckor
före terminsstart. Datorkontot ger dig tillgång till högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se.

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in dig på kursen.
Kurs-ID i Bb

HT15_12208 (skriv in ordet ”svenska språket” i sökrutan för
att hitta din kurs)

Period för enrollering
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Till dig som ska läsa kursen Svenska språket 91–120 hp
hösten 2015
Jag heter Ann Blückert och är kursansvarig för kursen Svenska språket 91–
120 hp. Det första lektionstillfället är planerat till torsdagen den 3
september kl. 13–15 via webbkonferenssystemet Adobe Connect Pro,
och det kommer att vara gemensamt med dem som läser Svenska
språket 61–90 hp. Se nedan för information om Adobe Connect Pro. Länk till
mötet kommer att meddelas i augusti via högskolans lärplattform
Blackboard.

Kursen har formen IT-distans, vilket innebär att all undervisning sker med
hjälp av lärplattformen och webbkonferenstekniken.

Under höstterminen ska vi ägna oss åt två valbara delkurser om 7,5 hp. Valet
av delkurser är fritt, men jag kommer att ge undervisning på två stycken:
Genreutveckling och Samtal i teori och praktik. I kursplanen hittar du listor
över kurslitteraturen. I augusti kommer jag att lägga schema och studiehandledning i Blackboard. Där kommer också annan information om höstterminens moment att finnas.

Du kan välja andra delkurser bland de valbara moment som ingår i
kursplanen, och i det fallet läser du in innehållet till största delen på egen
hand. Tänk igenom vilka två kurser du vill läsa tills kursstarten. Vårterminen
består sedan av en uppsatskurs.
Innan kursen startar behöver du aktivera ditt datorkonto och din webbmejl.
Det görs här:
https://webkonto.student.hig.se/

När datorkontot är öppnat fungerar din webbmejl, och Blackboard blir tillgängligt.
1) Gå till Studentportalen, https://studentportal.hig.se, se Snabblänkar
(fasta), alternativt http://lms.hig.se som är Högskolan i Gävles server för
Blackboard. Skriv in användarnamn och lösenord vid högskolan.

2) Klicka på fliken Kurser och skriv ”svenska språket” i sökrutan så hittar du
din kurs.

3) Klicka på nedåtpilarna vid kurs-ID. En meny öppnas och där väljer man
”Enroll”. Fortsätt och klicka OK så lägger du till dig som student i kursen.
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Jag vill gärna att du före kursstarten mejlar mig en kort presentation av dig
själv och dina förväntningar på kursen. Hör också av dig om du har några
frågor.
Med vänlig hälsning
Ann Blückert
universitetslektor, kursansvarig
ann.bluckert@hig.se

Webbkonferenssystemet Adobe Connect Pro
Träffarna sker via webbkonferenssystemet Adobe Connect Pro. Du kan följa
och delta i föreläsningar och seminarier från den egna datorn. Information
om verktyget finns här:
http://www.hig.se/Int/Startsida/Service-ochsupport/Webbkonferensverktyg.html

http://www.hig.se/download/18.51c1f7d3123eb47ebf580006840/ACP_sna
bbguide.pdf

Det fungerar bäst med ett s.k. headset, dvs. hörlurar med vidhängande
mikrofon. Om man använder högtalare finns det stor risk för tjutande eller
ekande återkoppling. Du kan testa kamera och ljud här:
http://www.hig.se/Biblioteket/Webbkonferensverktyg.html

Det är lämpligt att göra detta innan mötet börjar. Skulle det ändå bli problem
med ljudet finns det en chatt inbyggd i konferenssystemet. Logga helst in
med användarnamn och lösenord (samma som i webbmejlen och Blackboard).

Före ett möte skickas länken till det aktuella mötet ut via ett anslag i Blackboard. Om man inte kan delta finns möjligheten att titta på det inspelade
mötet i efterhand. Efter mötet kommer länken till inspelningen att läggas ut i
Blackboard.
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