					

Kom igång
Ny student
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Dato r ko nto

 Hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se
tidigast en vecka före terminstart
 Kontot är giltigt 30 dagar som inloggning för webbtjänster, bl a Studentportalen, Blackboard, studentmejl och på Högskolans datorer
 När du registrerar dig på kursen förlängs dator-		
kontot automatiskt och gäller hela kursen
 Problem med datorkonto? Kontakta IT-support:
026 - 64 88 80 eller skriv till itsupport@hig.se
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s tu d e ntp o r ta le n

 Registrera dig på din kurs i Studentportalen via
studentportal.hig.se
 Registrering kan du tidigast göra en vecka före
kursstart eller vid första kurstillfället
 Viktigt! Om du ej registrerar dig är du inte aktiv 		
som student och har därmed inte möjlighet att få 		
stöd från CSN. Webbtjänster vid HiG är heller inte 		
tillgängliga.
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b l ac k b oa r d

 På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial.
Logga in i Blackboard via Studentportalen, sök fram
din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen
 Problem att skriva in/enrolla dig i kursen?
Kontakta Learning Center 026 - 64 87 00 eller skriv 		
till learningcenter@hig.se
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H i g - ko r tet

 Hämta ut ditt HiG-kort mot uppvisande av
legitimation i receptionen i Studentcentrum
 Kortet används som passerkort, bibliotekskort,
kopierings- och utskriftskort. För att det ska fungera
som bibliotekskort (lånekort) måste du aktivera det
på biblioteket.
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ko p i e r i n g o c h
ut s k r i f te r

 På Campus finns multimaskiner för kopiering
och utskrift, för att använda dessa behöver du
HiG-kortet
 Varje terminsstart tilldelas du fria utskrifter/kopior
till ett värde av 100 kronor
 Om du behöver fylla på utskriftskontot gör du det 		
på webben via PayEx
 Problem med kopiering/utskrift?
Kontakta IT-support: 026 - 64 88 80 eller
itsupport@hig.se
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b i b li ote k et

 För att kunna låna böcker måste du vara inskriven 		
som låntagare på biblioteket
 Fyll i ett formulär på bibliotekets webbsida
 Gå till lånedisken i biblioteket, legitimera dig, läs
igenom och skriv under låneavtalet
 Därefter aktiveras ditt HiG-kort som lånekort
Lä s mer om högsko l a n s w e bbtjä n ste r
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