Gävle, 2015-06-17

Hej kursdeltagare!
Välkommen till kursen Kvantitativ riskanalys för beslutsfattande, 7,5 hp, vid Högskolan i
Gävle. Vi hoppas du kommer att finna kursen intressant och lärorik!
Förkunskapskrav till Kvantitativ riskanalys för beslutsfattande (KRAB) är Besluts- och riskanalys 1 (BR1)
vilket innebär att du kan påbörja KRAB när du är godkänd på BR1.
• Om du är helt klar med BR1 kan du köra igång direkt med den här kursen (KRAB).
o Registrera dig på kursen i Studentportalen (se nästa sida).
o Skriv in dig på KRAB-kursen på Blackboard (se nästa sida).
o Lämna in Start-uppgiften, så får du tillgång till mer material.
• Om du har sökt både BR1 och KRAB till hösten 2015:
o Du skall först göra klart BR1, kurserna skall inte läsas parallellt.
o Om du har frågor kring övergången från BR1 till KRAB så ställ dem på kurs-brp@hig.se. Du kan t.ex.
få tillgång till visst material på den här kursen innan du är klar med hemtentan på BR1.
• Om du har läst BR1 under vt 2015 och inte är helt klar med den har du blivit antagen ”med villkor”.
o Du kan i så fall göra klart BR1 enligt information i Blackboard för den kursen och sedan börja med
KRAB.
• Om du har läst BR1 under vt 2015 och är klar med den men väntar på att få tentamen rättad har du blivit
antagen ”med villkor”.
o Skriv in dig i KRAB-kursen i Blackboard och skriv Start-uppgiften. Du kan börja med
kursuppgifterna, men vi kan registrera dig på kursen först när resultatet från BR1 är klart.
På nästa sida i välkomstbrevet finns litet mer detaljerad information om ovanstående saker.
Eftersom kursen ges helt på distans så sker all undervisning och kontakter med lärare via Internet. Vi använder
lärplattformen Blackboard, som kommer att vara samlingsplatsen för alla kursdokument, information och
diskussioner etc. Om du har frågor som rör kursen och vill ta kontakt med oss via mail, så görs detta lämpligtvis
via det mailkonto som du får tillgång till när du hämtar ditt studentkonto. Mailkontot nås via adressen
http://webmail.student.hig.se.

Mjukvara: Vi använder under kursen programmen @Risk och PrecisionTree från Palisade. De finns
installerade på en server på HiG och du kan köra dem hemifrån via webben. (En ettårig studentlicens
att installera på din hemmadator kostar £ 35.) I början av kursen använder vi MS Excel, det kan du
också köra via webben på en server på HiG om du inte har det på din hemmadator.
Kurslitteratur: Vose, David: Risk analysis : a quantitative guide (3:e upplagan, 2008).
Alternativ kurslitteratur: ModelAssist for @Risk,
http://www.epixanalytics.com/modelassist/AtRisk/Model_Assist.htm
Kurslitteratur är "Risk Analysis: A Quantitative Guide" av David Vose. Det är en bra och tjock bok, men den
kostar rätt så mycket och vi kommer inte hinna ta upp allting i den. Mycket material från boken finns tillgängligt
gratis på webben som "ModelAssist for @Risk" och det är mitt mål att det skall gå bra att genomföra kursen utan
att köpa boken.Materialet i "ModelAssist for @Risk" går att läsa på webben, men om du vill försäkra dig om att
ha tillgång till materialet även om sajten skulle gå ner eller försvinna kan du ladda ner hela materialet från
http://www.epixanalytics.com/ModelAssist.html.

Om du har frågor om kursen innan den startar kan du skicka dem till kurs-brp@hig.se.
Du kan läsa mer om våra utbildningar på hemsidan: www.beslut.net
Väl mött till hösten!
Fredrik Bökman (kursansvarig för KRAB)

För att du ska komma igång med dina studier ska du läsa igenom det här välkomstbrevet, skaffa datorkonto,
registrera dig på kursen och skriva in dig i Blackboard.
Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster. Nya studenter
kan hämta datorkonto via http://webkonto.student.hig.se cirka två veckor
före teminstart.
Registrera dig (24/8 – 7/9) på din kurs i Studentportalen via
http://studentportal.hig.se.
På lärplattformen Blackboard (http://lms.hig.se) hittar du kursmaterial.
Logga in i Blackboard, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen
från den 24 augusti.

Hur hämtar jag datorkonto via webben?
Ifall du har läst kursen BR1 på HiG har du redan ett datorkonto och du vet hur Blackboard fungerar. Det du
behöver göra för att komma igång med kursen är att registrera dig i Studentportalen samt skriva in (enrollera) dig
på rätt kurs i Blackboard, läsa kursinformationen (fliken Information) samt skriva en kort presentation av dig
själv som startuppgift.
Ifall du inte har läst på HiG tidigare måste du börja med att hämta ut ett datorkonto på
https://webkonto.student.hig.se/. Det kan du göra efter att du blivit antagen.
På sidan http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Ny-student/Datorkonto.html finns information om hur du hämtar
ditt datorkonto.
I korthet:
•

Öppna sidan http://webkonto.student.hig.se

•

Använd det vänstra alternativet, persondata, för att hämta kontot om du är osäker på om du har ett
fungerande eduID eller inte.

Problem?
•

Du kan tidigast hämta ut ditt datorkonto två veckor innan kursstart.

•

Du som blivit reservantagen eller sent antagen kan tidigast hämta ut ditt datorkonto efter kl. 09:00 nästa
dag. Detta på grund av att dina uppgifter måste hinna överföras mellan våra system.

•

Problem med datorkonto? Kontakta IT-support 026-64 88 80 eller skriv till itsupport@hig.se.

Om du har ett datorkonto på HiG men har glömt användarnamnet eller lösenordet:
•

Se på http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Hogskolans-gemensam-administration/Avdelningen-forinfrastruktur/IT/Fragor-och-svar/Datorkonto/Glomt-anvandaruppgifter.html.

Hur registrerar jag mig på kursen i Studentportalen?
Registrera dig på kursen Kvantitativ riskanalys för beslutsfattande i Studentportalen. Se
http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Ny-student/Registrera-dig.html
I korthet:
•

Gå till http://studentportal.hig.se

•

Logga in med ditt datorkonto

•

Välj fliken ”Studier”
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Problem?
•

Om du är villkorligt antagen till kursen kan du inte registrera dig själv via Studentportalen. Kontakta i
så fall Camilla Nordin på ATM:s kansli via e-post Camilla.Nordin@hig.se eller telefon 026-64 87 46.

•

Kontakta Camilla Nordin om du har varit registrerad på kursen tidigare eller om du har blivit antagen
väldigt sent.

Hur skriver jag in mig på Blackboard och hittar kursen?
Inskrivning på Blackboard börjar på måndag 24 augusti. Höstterminen och kursen startar 31 augusti.
Kurs-id:t är HT15_18426 och åtkomstkoden har du fått på mail. Mer detaljerad information om hur du enrollerar
finns nedan.
Blackboards inloggningssida: http://lms.hig.se/
För att logga in på Blackboard behöver du ditt användarnamn och lösenord för datorkontot på HiG, samma
användaruppgifter gäller för din studentmail.
1.

När du har loggat in i Blackboard klickar du på Kurser uppe till höger.

2.

Skriv in beslutsfattande i sökfältet Kurssökning och klicka på ”Gå till”

3.

Leta upp kursen HT15_18426
Kurs-ID: HT15_18426
Kursnamn: Kvantitativ riskanalys för beslutsfattande 7,5 hp, distans, HT15

4.

Håll muspekaren över raden med HT15_18426.
Klicka på pilen till höger om HT15_18426 och
klicka sedan på Skriv in.

5.

Skriv in åtkomstkoden och klicka sedan på Skicka.
Om allt fungerar som det ska får du nu ett meddelande om att självinskrivningen lyckades.
(Du har fått åtkomstkoden på e-post tillsammans med välkomstbrevet. Det brevet skickades till den epost-adress du angav när du sökte utbildningen i antagning.se.)

6.

På nästa sida klickar du OK längs ner i högra hörnet och kommer då till kursen.

7.

När du har kommit in i kursen kan du börja med att ta en titt under Information i listan till vänster.

8.

Nästa gång du loggar in på Blackboard finns kursen Kvantitativ riskanalys för beslutsfattande med i
listan Mina kurser på förstasidan.

Problem?
•

Kan du inte logga in i Blackboard? Använd samma användarnamn och lösenord som du använde för
studentportalen. Om du har glömt lösenordet eller vid andra problem, kontakta IT-support,
itsupport@hig.se eller 026-64 88 80.

•

Kan du inte hitta åtkomstkoden (accesskoden) för att skriva in dig i rätt kurs i Blackboard? Du har fått
den på e-post tillsammans med välkomstbrevet. Det brevet skickades till den e-post-adress du angav när
du sökte utbildningen i antagning.se.

•

Har du slängt e-post-meddelandet med välkomstbrevet och åtkomstkoden, eller kanske inte fått det?
Kontakta oss på kurs-brp@hig.se.

Litet information och länkar om Blackboard finns på http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Nystudent/Blackboard.html
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E-post
Till ditt datorkonto hör ett studentmailkonto. Dit kommer bl.a. en del individuella kommentarer från kursernas
lärare samt meddelanden från Högskolans administration. Det är alltså viktigt att du läser den eposten
regelbundet.
Trots att Högskolans studentmail drivs av Google är det en HiG-studentadress och användaruppgifterna är
detsamma som till resten av Högskolans webbtjänster:
E-postadress: användarnamn@student.hig.se
Kontonamn: användarnamn
Lösenord: samma som till Studentportalen och Blackboard
Länk: http://webmail.student.hig.se
Mer om studentmailen finns på http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Hogskolans-gemensamadministration/Avdelningen-for-infrastruktur/IT/Fragor-och-svar/E-postsystem-for-studenter.html.
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