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KURSADMINISTRATION

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 tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen via blankett som finns på högskolans hemsida.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast ca två
veckor före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

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

I denna kurs används inte Blackboard. Istället används ett externt system.
Skapa ett kurskonto på Sommarmatte.se :

https://lounge.kth.se/Enrol/default.aspx?fid=963

(det heter sommarmatte trots att kurserna ges hela året)
Observera att du MÅSTE registrera dig enligt punkt 2 ovan.
Det är enbart genom registrering i studentportalen som du erhåller en
kursregistrering. Om du inte registrerar dig inom registreringsperioden riskerar du att
förlora din studieplats.

Du kan tjuvstarta kursen direkt, men du kan inte ansöka för studiemedel för tid som ligger
utanför kursveckorna.
Avklarade moment rapporteras in ca en gång per vecka. Kursen är uppdelad i fem
moment på ett poäng vardera. Man kan läsa kursen i sin egen takt och har tillgång till
kursen under minst ett år.

Om du vill ansö ka om studiemedel
fö r denna kurs gä ller fö ljande:
1. Det är du själv och inte Högskolan i Gävle eller sommarmatte.se
som står som ansvarig för att den information du lämnar till CSN är
korrekt samt att det avtal du ingår med dem uppfylls.
2. Kursens längd (del 1: 5hp) vid heltidsstudier är 3 veckor,
halvtidsstudier är 7 veckor, kvartstidsstudier är 13 veckor.
3. Du måste ange start- och slutdatum med korrekt längd (baserat på
den takt du valt ovan) och dessa måste inrymmas mellan de datum
som anges i veckorna vid kurstillfället.
4. Under förutsättning att 3. är uppfyllt så väljer du start- och
slutdatum såsom det passar dig bäst. Glöm inte att du får börja
med kursmaterialet redan idag även om du angett ett senare
startdatum i din studiemedelsansökan!

Se även vårt exempel (på Sommarmatte.se) under Vanliga frågor samt
www.csn.se.

