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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

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
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Kursupplägg

Kursen består av två olika moment. Den första delen bygger huvudsakligen på kurslitteraturen och
följs av en hemtentamen efter halva kursen (preliminärt veckorna 43 och 44). I den andra delen ska
kursdeltagare arbeta med ett hälsofrämjande ämne som de själv har valt och analysera den utifrån
ett hälsoekonomiskt perspektiv och redovisa den som ett PM-arbete. I den andra delen ingår även
opponering (kritiskt granskning) av en annan deltagares PM-arbete. De två examinations arbete
(hemtentamen och PM) vikts till ett slutbetyg i kursen på skalan A till F. I betyg ingår även en
obligatorisk opponering. Mer information kommer om betyg och betygsättning under kursens gång.
En distansutbildning ger stor flexibilitet, men kräver samtidigt engagemang och självdisciplin så att
man inte tappar fart under studiernas gång. Det är därför viktigt att du deltar fullt ut vid kursstart.
Den här kursen går på kvartsfart. Det betyder att kursen formell löper till och med vecka 3, 2016.
Kommunikationssätt

Blackboard

Kursvärdering

elningen för utbildningsstöd, november 2014

Kursvärdering kommer att kunna göras på Blackboard efter avslutad kurs.

2(2)

