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Dato r ko nto

KOM
IGÅNG
 Hämta ditt datorkonto
via webkonto.student.hig.se/
Ny30och
Antagen
 Det gäller för
dagars
inloggningstudent
för webbtjänster
som bla Studentportalen, Blackboard, Studentmejl,
inloggning skolans datorer.

 Problem med ditt datorkonto, ring IT-support, 		
• Hämta ditt datorkonto via https://webkonto.student.hig.se/
026-64 88 80, lägg
uppförett
ärende
i för
support.hig.se,
• Det gäller
30 dagars
inloggning
webbtjänster som bla
Studentportalen, Blackboard, Studentmejl, inloggning skolans datorer.
alternativt mejl itsupport@hig.se
• Problem med ditt datorkonto, ring IT-support på tfn: 026-648880, lägg upp

Steg1:

ett ärende i http://support.hig.se, alternativt mejl itsupport@hig.se

Datorkonto

2

s tu d e ntp o r ta le n

• Registrera
på kurs i Studentportalen via via
http://studentportal.hig.se
 Registrera dig på
kurs idigStudentportalen
		
• När du registerar dig på kursen så får du automatiskt förlängning på ditt
datorkonto som gäller hela kursen och ger dig tillgång till skolans
studentportal.hig.se
webbtjänster.

• Registrering kan du tidigast göra 1 vecka före kursstart alternativt vid
 När du registrerar
dig på kursen så får du automatiskt
kursstartstillfället
Steg
2:
• Viktigt ! Om ej registering sker så kommer din tillgång till skolans
förlängning på ditt
datorkonto som gäller hela kursen
webbtjänster att upphöra.
Studentportalen
och ger dig tillgång till skolans webbtjänster.

 Registrering kan du tidigast göra 1 vecka före kursstart
alternativt vid kursstartstillfället.
• Logga in i Blackboard via http://lms.hig.se för att söka fram och lägga till dig i
 Viktigt! Om ej registrering
sker så kommer din tillgång
din kurs.
• Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i
till skolans webbtjänster
att
upphöra.
Gävle, en så kallad lärplattform.
Där kan du bla finna ditt kursmaterial

Steg 3:

• Problem att lägga till dig i kurs ? Avvakta till en vecka före kursstart, då
läraren oftast har lagt upp kursen på Bb. Vid frågor kring Bb ring
Learningcenter på tfn: 026-648700 , alternativt lägg upp ett ärende i
http://support.hig.se, alternatvit mejl learningcenter@hig.se

b l ac k b oa r d
3Blackboard

 Logga in i Blackboard via lms.hig.se för att söka 		
fram och lägga till dig i din kurs.
• Studentmail: http://webmail.student.hig.se

• Schema:http://www.hig.se/Studera-vid Blackboard är ett
webbaserat system för hantering av
HiG/Student/Webbtjanster/Schema.html
• Tentamen:http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Forvaltning/Forvaltning/S
kurser
vid
Högskolan
i Gävle, en så kallad lärplattform.	
tudentservice/Schema-och-tentamen/Tentamen.html
Övriga
Där kan du bl a finna ditt kursmaterial.
webbtjänster

 Problem att lägga till dig i kurs? Avvakta till en vecka
före kursstart, då läraren oftast har lagt upp kursen på Bb.
Vid frågor kring Bb ring Learningcenter, 026-64 87 00,
alternativt lägg upp ett ärende i support.hig.se, 		
alternativt mejl learningcenter@hig.se

Läs mer om skolans webbtjänster:

http://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Student/Webbtjanster.html
Övriga w e bbtjä n ste r

Studentmail: webmail.student.hig.se
Schema: www.hig.se/Studera-vid-HiG/Student/Webbtjanster/Schema.html
Tentamen: www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Forvaltning/Forvaltning/
Studentservice/Schema-och-tentamen/Tentamen.html

Läs mer om sko l a n s w e bbtjä n ste r

www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Student/Webbtjanster.html

