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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: HT15_11101
Access-kod: Meddelas vid första kurstillfället
Period för enrollering: 2015-11-04 – 2015-11-13
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

Det är mycket viktigt att vara enrollad på kursens Blackboard-sida redan från start.
Kursen inleds men en obligatorisk uppgift som ska lämnas in redan vid den första
veckans slut. Inlämning av denna uppgift i tid är en förutsättning för fortsatt
deltagande i kursen då indelning i grupper kommer att göras med hänsyn till vilka
som har fullgjort uppgiften.

