Välkommen till Högskolan i Gävle och sommarkursen
Geografisk informationsteknik, 7,5 hp!
Kursen ges på halvfart under vecka 24-33. Kursansvarig lärare är jag, Ann-Sofie Östberg. Kontakta mig om du
har frågor om kursen på e-post aog@hig.se eller telefon 026- 64 88 78.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/jasper/course.pdf?identifier=SB230A
Kursen saknar schema då det är en distanskurs som ges helt via vår läorplattform Blackboard
https://lms.hig.se/webapps/login/

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. Datorkontot består av ett användarnamn
och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster. Om du har problem med ditt datorkonto
kan du kontakta itsupport@hig.se – glöm inte att uppge ditt personnummer.

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: 6 juni – 15 juni
Om du inte kan registrera dig själv via studentportalen kontakta kursens administratör (se nedan) innan
registreringstiden löpt ut. Om du vill tacka nej till din studieplats så gör du det på www.antagning.se

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Blackboard är ditt ”klassrum” i den här kursen. Kursen öppnas den
13 juni i Blackboard. Du ska inte skriva in dig manuellt på kursen. Den finns i din kurslista vid kursstart, 13
juni, under förutsättning att du registrerat dig senast dagen innan (kursen syns tidigast dagen efter man
registrerat sig i studentportalen). Du hittar länk till Blackboard i Studentportalen.

Kursnamn

Geografisk informationsteknik

Kurskod

SB230A

Anmälningskod

37300

Ansvarig akademi

Akademin för teknik och miljö

Kursadministratör

Maria Modée

Kontaktuppgifter

mme@hig.se 026-64 87 45, växel 026-64 85 00
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Kursupplägg
Kursen ges i läroplattformen Blackboard. Där hittar du läsanvisningar, studiehandledning, instruktioner,
kursmaterial osv. Blackboard är ditt ”klassrum” i den här kursen. Det är inga obligatorisk träffar.

Kommunikationssätt
Kommunikation i kursen sker via Blackboard. Var aktiv i kursen forum!

Bra att veta om tentamen
Det är en skriftlig tentamen, den är tidsbestämd och datorbaserad och kan göras på valfri plats.

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.

Kom ihåg att registrera dig i studentportalen 6 juni – 15 juni.
Om du inte registrerar dig inom denna period förlorar du din utbildningsplats

Lycka till med studierna!

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