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PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN: 2015-11-02 – 2015-11-08
KURSPLAN
SCHEMA
KURSANSVARIG: Ulf
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- 64 86 08 eller ulf.bengtsson@hig.se

KONTAKTUPPGIFTER: 026

KURSADMINISTRATION: Eva

Persson

KONTAKTUPPGIFTER: kurs-aue@hig.se

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_11306
Access-kod: Eventuell accesskod skickas ut via e-post
Period för enrollering:
Observera! Blackboardplattformen är uppdelad med relevans för respektive program, se till
därför att ta del av den informationen som gäller för just ditt program!

Välkommen till kursen Juridisk översiktskurs!
Du hälsas hjärtligt välkommen till höstterminens kurs ”Juridisk översiktskurs”. Kursen
startar den 10 november kl 15.15 i sal 41:204 . Ett schema över undervisningstillfällena
finns på webben, https://kronox.hig.se/.
Inför första kurstillfället vill jag gärna påpeka ett par saker. Det är lämpligt att förbereda
sig inför kursen genom att läsa kapitel 1- 3 i Lundbergs bok ”Juridik…..” samt hela
Mattias Nilssons bok ”Juridiken en introduktion”. Om du hinner läs även delarna om
process- och straffrätt i Lundbergs bok (kap 24-31). Här nämnt är vad vi räknar med att
behandla vid undervisningstillfällena under v. 46.
Det är önskvärt att Du redan till första kurstillfället tar med lagbok. Du bör inte använda en
äldre upplaga än 2013 med kompletteringar.
Litteraturförteckning finns i kursplanen i Blackboard (Eventuell accesskod skickas ut via
e-post). Böckerna får den studerande själv beställa/köpa i bokhandeln vilket man bör göra
omgående. Det kompendium om nyttjanderätt till fast egendom som Sture Lyreskog
sammanställt, tillhandahålls vid första undervisningstillfället mot en kostnad av 50 kr.
Införskaffa era böcker i god tid före kursstarten.
Till de gruppövningar som ges under kursen kommer ni att delas in i 4 st
gruppövningsgrupper (A, B, C, D). Tiderna för respektive grupp framgår av schemat. Du
ges nu möjlighet att få lämna önskemål om grupptillhörighet. Obs!!! Detta är endast
önskemål. Blir det för många önskemål till viss gruppövningsgrupp kommer lottning att
ske bland önskemålen och du kan alltså komma att placeras i en annan grupp. Alla
önskemål som inkommit senast den 3 november kl 12.00 kommer att beaktas och vara
med i eventuell lottning. Vilken grupp du tillhör får du reda på vid första
undervisningstillfället. Vi har inget emot om ni senare önskar byta grupp, men ni måste i så
fall meddela oss om vem ni byter plats med.
Önskemål om grupptillhörighet måste lämnas senast den 3 november kl 12.00 via
mail (med Subjekt ”gruppindelning JÖK”) till Sandra.Renstrom@hig.se
Det är angeläget att Du infinner Dig vid det första undervisningstillfället för
gruppindelning till obligatoriskt moment.
Väl mött den 10 november!

Med vänlig hälsning
Ulf Bengtsson

