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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 Om du är antagen med villkor kan du
inte registrera dig själv. Registrering sker då i samband med kursintroduktionen den 29/2 kl. 10,15.

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Du blir automatiskt enrollad på Blackboard när du
registrerar dig på kursen.
Kurs-ID i Bb: FEG261.21107.2016
Access-kod: Eventuell accesskod skickas ut till de antagna via e-post

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 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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Kursupplägg
Kursens upplägg framgår av studiehandledningen som du hittar på Blackboard. Därför är det viktigt att du så
snart som möjligt tar del av den information som finns där.
Kursen består av fyra examinationer, två salstentor och två PM-arbeten. PM-arbetena skrivs i grupp, du väljer
själv vilka gruppmedlemmar du vill arbeta med. Seminariet som hålls i samband med PM-uppgift 1 är
examinationsgrundande och närvaro är vid detta tillfälle obligatorisk, datum framgår av schemat.

Kommunikationssätt
Blackboard är kursens kommunikationsplattform. Besök kursens blackboardsida ofta och glöm inte att hålla koll
på din studentmail.

Kursvärdering

Avdelningen för utbildningsstöd, november 2014

Vid kursens slut kommer en kursutvärdering att göras. Redan nu vill jag uppmana dig att besvara de frågor som
ställs, dina synpunkter på kursens upplägg och innehåll är viktiga för mig.
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