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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_11207
Access-kod: Eventuell accesskod skickas ut via e-post
Period för enrollering V.35-36
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. Mikroekonomisk teori,
anmälningskod 21208, kommer att gå på helfart med start vecka 4. Det finns en IT-tjänst
Studentportal för studenter vid Högskolan i Gävle, där du kan registrera dig själv på
kursen. (se under Genvägar på sidan jag är student).
Första föreläsningen är den 31 augusti kl. 10.00 – 13.00 i sal 51:525.
Detaljerat schema för föreläsningar läggs ut på BlackBoard. Schemat finns också på
HiGs hemsida (Kronox). 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.
Perioden för själv enrollering på Blackboard är från V.35- V.36 så se till att enrolla dig så
snart du kan om du tänker gå kursen. 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.
ISBN10: 0133041700
IDBN13: 9780133041705
Frågor om registrering, tentamen m m, kontakta kursadministratör Eva Persson (kursaue@hig.se)
Varmt välkommen till en givande studietermin!
Kursansvarig
Apostolos Bantekas

apostolos.bantekas@hig.se

