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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 tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen. OBS! Gör du avbrott på ett program måste du fylla i blankett
för ”anmälan av studieavbrott” Blanketter

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 teminsstart. 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/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb
Period för enrollering

VT16_23231
Vecka 4

Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Kronox senast tio dagar före
tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av
plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
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Till dig som skall läsa kursen Examensarbete för ämneslärare:
Rel med did inriktning 91-120 hp under VT 2016
Välkommen till en uppsatskurs där du får tillfälle att fördjupa dig
ämnesmässigt och didaktisk inom religionsvetenskapen.
Kursen består i individuell handledning av ditt uppsatsarbete. Kontakta via
mejl kursansvarig (undertecknad) i vecka 4. Bifoga då en preliminär skiss
över ditt uppsatsarbetes innehåll. Med denna skiss som grund tilldelas du en
handledare av kursansvarig. I samband med detta sker också registrering om
du inte tidigare gjort det.
Du har möjlighet (frivilligt) att delta i en föreläsningsserie som hör till våra
andra uppsatskurser på C- och D-nivå. Denna serie inleds torsdagen den 28
januari kl 10.15-12.00. Följande datum samma tid är 4/2; 11/2; 3/3;
10/3; 17/3; 7/4; 21/4; 28/4; 12/5; 19/5 och 2/6. Föreläsningsserien kan
antingen följas på plats i Gävle eller så kan du delta via din egen dator eller
se den bandad i efterhand. När du hör av dig i vecka 4 kan du på begäran få
ett detaljschema över innehållet i denna föreläsningsserie.
Kursvärdering genomförs vid kursens slut.
Om du har några frågor kring kursen så kontakta mig via e-post.
Hälsningar
Peder Thalén
E-post: ptn@hig.se
Telefon: 026/648645
HÖGSKOLAN I GÄVLE
Akademin för utbildning och ekonomi
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