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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.
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 teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se Är du antagen
med villkor på kursen kan du inte själv registrera dig, registrering sker då vid
kursstart av högskolan. Skulle du inte vara registrerad efter kursstart, vänligen maila
kurs-AUE@hig.se. Glöm inte att uppge ditt personnummer och kursens namn

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 HT_11206
Access-kod: Eventuell accesskod skickas ut via e-post
Period för enrollering V.35 –V.36
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 i Studentportalen senast 10 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

Mikroekonomisk teori, 7,5 hp
Vi hälsar dig välkommen till kursen Mikroekonomisk teori, 7,5 hp som är en helt
nätbaserad kurs utan träffar. För att använda högskolans olika webb-tjänster behövs
personliga loginuppgifter (username och password). Datakonto hämtar du på
https://webkonto.student.hig.se/.
Du registrerar dig själv på kursen via Studentportalen för studenter vid Högskolan i
Gävle. (www.hig.se/Jag är student).Högskolan i Gävle använder som ”klassrum” vid
distansutbildning det webbaserade datasystemet Blackboard. Den direkta hänvisningen
är http://lms.hig.se/.Kursen kommer att ha en egen så kallad blackboardsida där
information kring kursen finns att tillgå. När du väl har hittat kursen på BlackBoard
behöver du en ”accesskod” för att kunna enrolla dig. Accesskoden skickas ut till de
antagna via mejl.
OBSERVERA! Se till att enrolla dig så snart du kan om du ändå tänker gå kursen.
Kursen startar v.36. Det är viktigt att du ser till att ha en dator med en säker
uppkoppling/alternativt besöker ett studiecentra. En utmärkt förberedelse för att komma i
gång med studierna är att redan före kursstarten bekanta sig med hur
Blackboardsystemet fungerar. Läs informationen som finns på blackboard innan du
börjar plugga.
INSTRUKTION FÖR ENROLLERING I Bb9
1) Gå till lms.hig.se. Skriv in användarnamn och lösenord vid HiG.
2) Klicka på fliken Courses och skriv något ord i "kursnamnet" i sökrutan till vänster.
3) Klicka på nedåtpilarna vid kursens CourseID, en meny öppnas och där väljer man
"Enroll". Fortsätt och klicka OK/Submit så du lägger till dig som student i kursen.

Kursboken heter Microeconomics av författarna Pindyck och Rubinfeld. Det kan vara rätt
att notera att boken används även på kursen Mikroekonomisk analys.
IDBN13: 9780133041705
Frågor om registrering, tentamen m m, kontakta kursadministratör Eva
Persson (kurs-aue@hig.se)
Varmt välkommen till en givande studietermin!

Kursansvarig
Gülizar Akay
gulizar.akay@hig.se

