Introduktion för nya studenter 2017
Antal respondenter: 1709
Antal svar: 552
Svarsfrekvens: 32,30 %

Ålder
Ålder
- 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45 Summa

Antal svar
63 (11,4%)
222 (40,2%)
103 (18,7%)
70 (12,7%)
43 (7,8%)
37 (6,7%)
14 (2,5%)
552 (100,0%)

Utbildningsprogram
Vilket utbildningsprogram studerar du på?
Automationsingenjör
Bachelor of Science in Social Work (international social
work)
Bastermin
Byggnadsingenjör
Dataingenjör
Ekonomiingenjör
Ekonomprogrammet
Elektroingenjör
Energisystemingenjör
Fastighetsmäklarprogrammet
Folkhälsostrateg för hållbar utveckling
Företagsekonomiska magisterprogrammet

Antal svar
0 (0,0%)

4 (0,7%)
0 (0,0%)
13 (2,4%)
5 (0,9%)
13 (2,4%)
46 (8,3%)
3 (0,5%)
5 (0,9%)
32 (5,8%)
9 (1,6%)
0 (0,0%)
68
(12,3%)
Förskollärarprogrammet
72
Grundlärarprogrammet
(13,0%)
Idrottsvetenskapliga programmet
8 (1,4%)
Industridesign
6 (1,1%)
Industriell ekonomi
16 (2,9%)
IT-systemutveckling mot geografiska informationssystem 5 (0,9%)
Kandidatprogram i utredningskriminologi
30 (5,4%)
Kommunikationsprogrammet
14 (2,5%)
Kompletterande pedagogisk utbildning
0 (0,0%)
Lantmätarprogrammet
28 (5,1%)
Maskiningenjör
4 (0,7%)
Miljöingenjör
4 (0,7%)
Miljöstrateg
11 (2,0%)
Människa-kultur-religionsprogrammet
6 (1,1%)
Personal- och arbetslivsprogrammet
23 (4,2%)
Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt
12 (2,2%)
och fastighetsrätt
Samhällsplanerarprogrammet
13 (2,4%)
Sjuksköterskeprogrammet
30 (5,4%)
Socionomprogrammet
37 (6,7%)
Specialistsjuksköterskeprogrammet
0 (0,0%)
Tekniskt basår
0 (0,0%)
Ämneslärarprogrammet
32 (5,8%)
Annat program
3 (0,5%)
552
Summa
(100,0%)

Annat program
Grundlärare med inriktning mot förskoleklass 1-3
RGMKK

Studieform
Studieform
Campus
Distans
Summa

Antal svar
355 (64,3%)
197 (35,7%)
552 (100,0%)

Har du besökt högskolans webbsida för nya studenter (www.hig.se/nystudent)?
Har du besökt högskolans webbsida för nya studenter (
www.hig.se/nystudent)?
Ja
Nej
Summa

Antal
svar
544
(98,6%)
8 (1,4%)
552
(100,0%)

Vad tycker du om informationen på webbsidan för nya studenter?
Vad tycker du om informationen på webbsidan för nya
studenter?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dålig
Summa

Antal svar
189
(34,8%)
322
(59,3%)
28 (5,2%)
4 (0,7%)
543
(100,0%)

Fick du tillräckligt med information via följande...
Vykortet (hänvisning till webben)
Via vykortet (hänvisning till webben)
Ja
Nej
Summa

Antal svar
434 (78,6%)
118 (21,4%)
552 (100,0%)

Webbsidan för nya studenter
På webbsidan för nya studenter
Ja
Nej
Summa

Antal svar
499 (90,4%)
53 (9,6%)
552 (100,0%)

I välkomstbrevet från din utbildningsledare
I ditt välkomstbrev från din utbildningsledare
Ja
Nej
Summa

Antal svar
502 (90,9%)
50 (9,1%)
552 (100,0%)

Vilken information saknade du på vykortet?

Vilken information saknade du på vykortet?
Fick aldrig nått vykort.
Vilket vykort?
Vilka böcker som behövdes
Minns inte att jag fått nå vykort
Anser att det är för rörigt på hemsidan och för många olika länkar.
Minns inte att jag fick något vykort.
Jag saknar mycket information. Har som tur är tagit reda på info på annat sätt. Har ringt och ringt tills jag kom fram till rätt människa. Tjejerna i
informationen på HIG är fantastiska
Fick inget vykort.
Vet inte vilket vykort som menas.
Vet ej vilket vykort ni menar.
Har ej fått vykort.
Fick inga ordentliga vykort
Kommer inte ihåg att jag fått något vykort, hade all info från weben
Fick inget vykort
Fick inget vykort
Inte fått nån
Fick inget vykort
Kan inte minnas jag sett det,innehöll troligen inget för mig intressant
Fick aldrig se vykortet, så svårt att säga om informationen var tillfredsställande.
Fick inget vykort, antar att man inte hinner få något när man är reserv.
Jag vet inte vilket vykort ni menar.
Jag saknade information om att vi behövde söka igen via antagning.se till vårens kurser.
Jag har inte fått något vykort?
Det var otydligt.
Det innehåller inte tillräckligt med information överhuvudtaget!!
Minns inte att jag fick något.
Vet ej, fick inget vykort.
Har inget minne av att ha sett något vykort.
Kanske ingen men det tog ett tag innan jag begrep vad som var meningen med det.
Fick inget vykort
Minns inte
Som ny student är man väldigt nervös inför skolstarten och jag tyckte att vykortet kunde varit lite mer informationsgivande. Miljösmart att ha
informationen på nätet men när jag fick hem vykortet så blev jag inte så inspirerande. Jag kommer inte exakt ihåg vad som stod i vykortet men
jag kommer ihåg att jag blev mer nervös inför skolstarten. Vykortet måste vara mer ”lugnande”
Fick inget vykort
Fick inget vykort
Jag hade gärna fått lite information om hur allt med kurslitteratur faktiskt fungerar på högskolan. Jag kom in som reserv dagen innan första
föreläsningen och jag vart så otroligt stressad för att jag trodde att man behövde ha med sig alla böcker till skolan varje dag. Av den
anledningen åkte jag till stockholms alla delar och Västerås (bor i Uppsala!) för att få tag på böcker.... vilket jag senare fick reda på var ganska
onödigt, eftersom 1. Böckerna inte behövs på lektionstid 2. Det är mitt ”eget ansvar” att läsa i eget tempo, d.v.s. det är helt ok att inte ha fått
alla böcker inför skolstart.
Vet inte vilket vykort som menas.
Minns inte att jag sett något vykort...
Konkret lättläst info, man är så pass glad när det där brevet kommer på posten så man har svårt att urskilja info
Fick ej vykort, gjorde sen ansökan och kom in som reserv.
Fick inget vykort alls
Jag tror inte jag fick/har sett vykortet
Inte fått något vykort
Blackboard
Fick inget vykort vad jag vet så ingen aning.
Jag fick inget vykort, det måste ha kommit bort med posten.
Jag tyckte man fick väldigt lite information från det, det hjälpte mig inte alls. Det kanske inte är tanken med det heller men då är det onödigt
papper. Ett välkomstbrev hade varit bättre och det känns genuinare.
Vet inte vad det är för vykort?
Fick inget
vet inte vilket vykort ni menar..
Fick inget vykort.
Jag fick aldrig hem ett vykort. Möjligt att de försvunnit på vägen men det resulterade i att jag inte fick den informationen.
Att utbildningen syftar till att lära studenten att tänka "rätt", istället för fritt.
Har inte fått något vykort
Jag fick inget vykort.
vad är vykortet?
Fick inget
Allt. Vi distansstudenter på lärarprogr får inte reda på mkt. Hur hittar man t.ex. i skolan med så otroligt dåligt numreringssystem av salar...!?
Kan inte minnas något vykort.
Fick inget
Minns inte att jag fått något vykort.

Vilken information saknade du på webbsidan för nya studenter?

Vilken information saknade du på webbsidan för nya studenter?
Mycket grundläggande info om hur bb fungerar. Kanske skulle kunna göra en lista över saker man som ny student ska göra Innan studierna?
CSN, anmälan till kurser, hur en kurs brukar vara uppbyggd. Vi hade inte en aning om vad vi väntade
Viktiga punkter att tänka på för personer som inte har svenskt personnummer och kommer från ett annat land
Klara kontaktvägar för frågor som rör studier på högskolenivå och distans mer allmänt.
Ingen information för hur utländska studenter skall gå till väga om datorkontot och sådant. Dålig information generellt för utländska studenter.
Det är väldigt svårt att hitta på hemsidan, jag fick gå igenom många olika länkar för att hitta rätt.
När jag väl hittade välkomsbrevet (det blev inte skickat till min mejl alls) var det bra informerat där. Lite mycket information men bra.
Det fanns information som var missvisande då den inte var aktuell pga era tekniska problem (till exempel 5-stegsguiden)
Tycker det var allmänt rörigt kring registrering av kurser, kurslitteratur, datorkonto etc.
Man fick ta reda på mycket själv och fråga sig fram för att man inte skulle missa något.
Blev förvirrande med datakontot eftersom det inte fungerade, det ledde sen till att de andra stegen blev förvirrande med. Känner att det skulle
varit bra om man fick välkomstbrevet skickat till sig på något annat sätt, via brev eller mejl.
Kanske att informationen faktiskt finns där men jag har svårt att navigera på sidan. För mig är den inte användarvänlig nog för att jag ska lätt
hitta den information jag söker.
Kurslitteratur
Som ny student tyckte jag att sidan var lite krånglig att hitta sig fram,fick hjälp av chatten. Sen som campus student så fick jag distans brev från
min handledare. Sen när jag väll började så tog det det nästan 3 v att få inloggningen att funka
Något röriga instruktioner för registrering med datorkonto och blackboard
Tittade inte på sidan
Har dyslexi, lite oklart vad som gäller
Jag saknade information om att vi behövde söka igen via antagning.se till vårens kurser.
Info ang bibliotek, hur man bokar rum i bibliotek, att det finns matsalar
Jag förstod inte alls detta med datorkonto, edu-id, Blackboard osv osv. Inte heller ett bra och ENKELT/LÄTT schema att gå efter/förstå
Det var tekniskt fel och blir rörigt för en som ny student! Mkt onödiga stress och ovisshet!!!
All info då sidan låg nere innan terminstart
Jag upplevde att det saknades tydlighet och dessutom var det t.ex. en gammal kursplan som var kopplad när jag gick vidare till utbildningen via
webbsidan
Problemet var alla länkar. För att nå en viss information fick man följa länkar i flera olika led, och ändå fick man inte all information.
Väldigt rörig hemsida
Jag visste inte att sidan fanns riktigt.
Tyckte det var svårt att hitta olika saker
Hänvisning till schema/upprop. Lättare att hitta till de olika länkarna.
Blackboard
Allting krånglade från början med registrering mm. Så det var inte lätt att veta hur man som distans-elev skulle göra för att hamna rätt.
Lite otydligt när starten var. Önskade det var med tydligt som student på distans. Och så var det väldigt rörigt m registreringarna...
Jag hade önskat att ni skulle gått ut med tydligare instruktioner gällande ladok. Jag förstår att det uppstod ett problem och det accepterar jag.
Men det ni borde ha gjort är att gått ut med information om problem och tydliga direktiv om de alternativa lösningarna.
Viktiga datum fanns, men samlingsplatser för vissa evenemang var inte utskrivna.
Att man skulle hämta Välkomstbrev både för program och för kurs. Jag hämtade bara för kursen och missade därför viktigt info, då jag var
tillfreds med att jag hade hämtat och läst angivet Välkomstbrev, ovetandes om att det fanns ett till. Kan vara bra att skriva att det info finns i
både program och kurs-Välkomstbrev.
Hur man hittar i byggnaden t.ex.
Kändes kringliga med alla olika länkar man skulle gå in på och skaffa konto och så, och var man hittade schema osv.
Det var rörigt att hitta information angående studiestart och när introduktionsdagen var. Länken man fick i välkomstbrevet skicka en till start
sidan istället för program sidan med information.
Tydliga information.
Ni refererar alltid till några gömda sidor.
Då måste man gå på jäkt efter dem och det mycket svårare än ni tror.
Få info på första sidan eller ha länkar direkt till sidorna som innehåller informationen.
Direktlänk till exempelvis registrering. Likaså önskas väl synlig direktlänk till nystudentsidan via högskolans hemsida. (Eller så fanns det?
Oavsett var det väldigt rörigt. Information fanns i välkomstbrev osv men inga enkla sätt att gå vidare, som jag minns det.)
Väldigt luddig info

Vilken information saknade du i ditt välkomstbrev?

Vilken information saknade du i ditt välkomstbrev?
Hur man tyder litteraturlistan
Jag fick ingen brev från utbildningsledare.
Tydlig info om vem som är programansvarig och även vart/till vem man vänder sig med olika typer av frågor om t ex den lite luddiga
informationen om möjligheterna att välja studietakt.
Vilka böcker som behövdes
Kändes i helhet bara lite oklart hur rutinerna ser ut så att säga. Exempelvis det här med att söka kurser, något som ändå är jätteviktigt, vi fick
inte så mycket information om det. Eller det här med all konton man skulle fixa, lite mer och bättre information om vad man som ny student
behöver fundera på och vad som är av lite större fokus hade inte skadat.
I mattekursen var det otydligt vilka böcker man skulle köpa och vilka man inte behöver köpa.
Mer ingående information
Vart man kunde hitta all viktig info. Väldigt mycket länkar och lite rörigt under fliken ny student.
Tycker det var allmänt rörigt kring registrering av kurser, kurslitteratur, vart man hittar kursplaner, datorkonto etc.
Man fick ta reda på mycket själv och fråga sig fram för att man inte skulle missa något.
Tider för upprop, vad man ska göra i olika scenarion, exempel om man inte är där. Det är svårt att komma ihåg allt nu när det är över. Ett tips
är att ställa dessa frågor i början så allt sitter färskt i minnet.
Det var först någon dag innan utbildningens start då jag förstod att det dessutom fanns ett välkomstbrev för själva kursen. Eftersom att jag
skulle börja en utbildning (ej separat kurs) antog jag att det bara var välkomstbrevet för utbildning som hällde mig.
kurslitteratur
Jag saknade information om att vi behövde söka igen via antagning.se till vårens kurser.
Otydligt
Upplägg för utbildning och detaljer !!! Särskilt för studenter som pluggar på distans!!!!
När datorkontot kunde skapas pga tekniska fel
Tydlighet för vad som gällde vid distans studier, om det var obligatorisk närvaro på uppropet. Men det behövdes att läsa flera gånger och
dubbelkolla för att känna sig någorlunda säker på att jag förstått rätt..
Jag fick aldrig brevet där det stod vart jag skulle befinna mig första dagen samt vilken tid jag skulle vara där, jag fick bara ett allmänt
välkomsbrev.
Mer info om vilken typ av förberedelse man kan göra innan start, tex litteratur. För när kursen sedan start blir det väldigt kort att både hinna
beställa och sedan hinna läsa då momenten är relativt korta och det är. mycket litteratur, då hade varit bra att kunna förbereda sig innan.
Att man för tillfället inte kunde göra datakonto och att det inte gick att registrera sig på kurser. Det skapade en oro när man läser att man måste
registrera sig på kursen för att få studera.
Tydligare information, inget saknades men det kändes lite otydligt
Konkret lättläst info, man är så pass glad när det där brevet kommer på posten så man har svårt att urskilja info
Andra hade blivit uppringda och sånt men jag som kom in som reserv fick mycket mindre info
Minns inte att jag fått ett, men jag kan mycket väl ha fel.
Information om vem jag kunde vända mig till vid eventuella frågor, hänvisning till upprop.
Att det inte skickades via post.
Jag fick inget välkomstbrev alls vilket gjorde att jag var väldigt förvirrad och orolig inför terminstart och kunde därför inte fokusera 100% mina
studier
Information om litteratur var väldigt luddig.
hur man kommer åt studeihandlending så man kunde planera hur man skulle vara i skolan under hösten speciellt med tank på dagistider osv
Jag trodde att vi skulle få ett schema och letade länge efter det. Frågade även i chattfunktionen men de kunde inte hjälpa mig. Hade uppskattat
om det stod att vi inte får något schema och vad som gällde första skoldagen. Jag undrade t.ex. om jag hade några särskilda tider att rätta mig
efter osv.
Att kunskapsskolan är död samt att det (för mig) nya sättet att bedriva undervisning har både för och nackdelar. Dagens didaktik är inte
anpassad för en 44 årig student. Missbruket av utropstecken är skrämmande utbrett; ävenså bland Universitetsadjunkter. Att studenter födda
på 90-talet hanterar Facebook liknande chat språk är begripligt. Men kunskapen är sekundär, primär är IT-kompetensen vilket också är
begripligt. Vi som ej är födda med någon sorts internet-plattform där solen inte skiner blir de facto diskriminerade. Även om HiG envist hävdar
att ingen skall eller får diskrimineras, exempelvis på grund av ålder. Vidare kan jag konstatera att alla tekniska problem (som ideligen uppstår)
viftas bort som "strul".
Det är sällsynt sorgligt och tragiskt att läsa trådarna på Blackboard, ty de flesta verkar skrika i skrift via enorma mängder av (!). Tilläggas kan
också att det är inte särskilt noga med att kunna skilja på de eller dem, samt att prepositioner är valfria. Exempelvis; på, i eller vid kan
appliceras i alla sammanhang utan reprimander vilket icke skulle ha inträffat tidigt 90-tal. Slutligen, den som tror att svaren på denna enkät är
anonyma är milt uttryckt mycket naiv. Självfallet vet lärosätet vem som skrev vad och när, detta är lika givet som att studenterna inte bara
stundom utan snarare som regel uttrycker sig i talspråk även i skrift.
Då jag kom in på en " reservplats", fick jag inte detta brev.
letade mig själv runt på alla hemsidorna med det verse inlogg, för att finna den informaion jag behövde
Hur man sökte till första kursen.
Fick inget
Menar du det fråb Lärarprogrammet? Isåfall saknade jag allt!
Aldrig såg den.
Registrerings info

Skulle du vara hjälpt av korta instruktionsfilmer på webben för att komma igång
med studierna?
Skulle du vara hjälpt av korta instruktionsfilmer på
webben för att komma igång med studierna?
Ja
Nej
Summa

Antal
svar
241
(43,7%)
311
(56,3%)
552
(100,0%)

Vad skulle du vilja att det fanns korta instruktionsfilmer om?

Vad skulle du vilja att det fanns korta instruktionsfilmer om?
Uppgifterna, upplägget på kursen, blackboard
Från studentlivet från en gammal student, hur man startar upp kurserna och alla dataprogram som behövs
I början var det svårt att sära på datakonto, studentkonto och blackboardkonto. En film för att förklara alla dessa konton och vad respektive
konto är för något, skulle varit bra. Det klarnade såklart när allt var fixat, men innan allt fungerade som det skulle och innan man visste vilken
info man hittade på vilket konto, var det tyvärr ett litet stressmoment både för mig och flera i klassen jag pratade med.
En överblick hur det ser ut på högskolan, som pedagogerna inför insparken hade filmat . Hur man hittar inne på högskolan.
Hur man skapar datakonto etc.
Hur man lätt hittar vilken kurslitteratur man ska ha
För det var en hel del som var oklart i början av terminen och svårt att få svar från lärare/skolan. Mycket IT-krångel och ingen information om
vad vi skulle göra istället. Den kom senare när kurserna redan börjat och det var försent.
Jag tycker det borde finnas filmer om hur blackboard fungerar.
Även film om vad man som student har eget ansvar ha koll på egen hand.
Vart man hittar allt på webben kanske
Blackboard
Då detta i vissa fall är enklare och lite roligare att kolla på, inte alla gillar och läsa en massa texter, vilket det lätt kan bli attman gör.
tiden som kommer efter man har börjat nästa kurs hur går man vidare med nästa exempel
Hur man anmäler sig till nya kurser via antagning.se
Allt var perfekt
Blackboard och studentportalen
Främst hur man lägger till fler kurser, det var det som var svårast att hitta för mig.
Hur man ordnar datorkonto, blackboard osv
Om tips på studieteknik, hur man bäst tar till sig av kurslitteraturen och hur tentamen fungerar.
Allmänt kring tenta och inlämningar och blackboard
Blackbord, nuvarande video täcker inte allt
Hur man orienterar sig fram på hemsidan, i början kändes den väldigt rörig då det fanns så många olika flikar och anvisningar, jag tror den går
att korta ner och göra simplare :)
Hur man kommer igång på blackboard och vilka andra sidor man skall registrera sig på
Det vet jag inte riktigt, men för min ADD-hjärna så är det alltid bra med filmer när det blir för mycket text om allt, speciellt när man vill komma
igång och lära sig så det kan underlätta starten. Så det flyter på utan att det staplar sig massa och tillslut är det bara en massa högar av text
och blir svår att ta sig igenom. Och då har jag ändå hittat ett sätt att strukturera och planera, men det finns troligtvis andra som sitter på den här
förmågan att stapla på sig och se all text som ett hinder, tänker speciellt på yngre som kanske är ny i att studera på den här nivån.
Hur man går till väga med allt!
Steg för steg vad man skall göra från att man har blivit intagen.
Datakonton, blackboard
Vart man skall gå direkt när man kommer. Som en liten rundtur till de allra viktigaste. Som till exempel biblioteket, studiecentrum.
Exempelvis aktivering av datorkonto och hur registering av kurs går till. Jag hade stora problem och hamnade efter då ni inte kunde
återaktivera mitt konto. Dåligt lite information skickades ut.
Jag tycker de instruktionsfilmer som finns är toppenbra. Som informationsfilmerna om blackboard osv.
Inledning till kursen och syfte. Kort introduktion om vad som kommer att hända under kursen.
Lite allt möjligt, hur man hittar olika sorters info, mer djupgående video om böackboars osv.
Kurslitteratur främst.
Var dom olika sal ligger
5 stegen för att komma igång, lite kort hur det fungerar inne i t.ex blackboard, för det var svart att förstå vart man hittade allt på en gång.
Inskrivning studentportalen/Blackboard, hur skrivaren + kortet fungerar, nån snabba rundtur genom skolan,
Hur man tar sig till stället, bussarna och så. (Är man ifrån en annan stad förstår man inte hur något funkar)
Ett tips är att ställa dessa frågor i början så allt sitter färskt i minnet.
Hur man startar sitt blackboard konto samt anmälan till kurser
Om hur man till exempel skapar sitt dator konto, samt hur man loggar in på nätverket alltså Internet
Hur man ansöker om alla olika kort, kurser m.m
Studieteknik
De filmer som finns räcker bra!
Hur en tenta går till.
Mer tips för de som exempelvis har en fuktionsnedsättning.
Jag tycker filmerna som har funnits var bra. Men att varje kurs gör en film med hur upplägget kommer se ut och där dom presenterar sig har
jag saknat i några kurser
Blackboard
Kronox
Hur almäning, registrering till kurser.
Hur man hittar på webbplatsen etc.
Hur man kommer igång. Vissa av oss har inte pluggat på många år och tycker ibland att de bara handlar om att leta själv fast vi tycker att
lärarna borde hjälpa oss att hitta fram
En genomgång av alla datasystem och konton
Har inte tittat på någon
Det finns tillräckligt.
Inskrivning på kurser
Bb..studieoortalen
Lite ytterligare information om Blackboard, det kan vara något förvirrande.
Pluggtips
Anmälan till kurser
Skulle underlätta ifall man kunde få grejerna upplästa istället för bara text då man kanske har svårt att läsa
Registrering och anmälan till kurser
Hur man kommer in i studierna.
Campus
Allt praktiskt vid ny start som student. Kursanmälning
Om det mesta som en ny student måste göra för att komma i gång .
Hur man gör när ex, de inte går att komma in på blackboard
De olika inloggningarna, som KronoX, Blackboard, Studentportalen,VFU'n och Ladok. Jag har fortfarande inte riktigt koll på vad som är till för
vad faktiskt. Det enda jag har koll på är Blackboard, eftersom jag använt det mest. Jag fattade inte heller att man måste registrera sig för
kurserna på flera ställen, eller att man måste "söka" igen, till kurserna nästa termin. Jag trodde det bara ingick eftersom man har kommit in på
hela programmet.

Mer om upplägget om att finna scheman, och hur man skriver in sig på kurser.
Ett bekräftande att man gjort rätt.
Men i vanliga fall kanske det är mer lätt tillgängligt informativt, har varit en del data strul i allmänhet denna höst.
Om vad som hönder när man börjar på hig, vad är inspark? Vilka anordnar? Vad är obligatoriskt? När ska jag vara på plats? Mm
AC, söka artiklar i databas osv
Blackboard, schema (kronox), hur man registrerar sig...
Vad som gäller då HIG.se har tekniska problem
Kurserna info
Var all information finns på studentportalen, blackboard, ladok, kronox, hemsidan. Hemsidan är lite rörig i början som ny student, men efter ett
tag lär man sig
Blackboard
Skaffa datorkonto
"Hur anmäler jag mig till kursen på Blackboard?" P.g.a. problem med systemet gjordes inte detta automatiskt. Vi fick info om att vi, på första
dagen, skulle få hjälp med detta. Då vi kom till skolan förväntade de dock att vi skulle ha gjort det manuellt på egen hand hemma. Detta
resulterade i missad information och missad litteratur på 400 sidor som skulle arbetas med redan dagen efter.
Hur man skriver ut intyg via Studentportalen.
Om studentportalen mm. Ge lite struktur i allt nytt
Hej,
Jag skulle uppskatta om det fanns instruktionsfilmer om it delen.
T.ex. Eduroam, office paketet etc lite liknande till den som finns om blackboard.
MVH Anonym student
Kring registrering, var man hittar sin "institution" samt en karta över skolområdet för lättare navigering
Kort info video om vad man ska göra som ny student. Vad ska man göra första dagen, vart ska man gå osv
Använda blackboard. Använda ladok, studentportalen. Bra att veta saker som att anmäla sig till kurser osv.
Korta visningar om vart man kan hitta bland annat litteratur, hur skolan ser ut både inifrån och utifrån och visa filmer från tidigare introduktioner
samt även hur Gävle som stad ser ut och vad som är utmärkande för just hig och Gävle
Hur man lägger till sig på kurs i blackboard.
Gärna en film om hur man bäst planerar sitt studerande under högskolan och hur man gör när man blir sjuk osv
Blackboard och hur du skapar ett konto
Kort om högskolan, hur den ser ut, vart Valhall är, hur man hittar runt (förklara campuskartan)
En film om de 5 punkterna inför skolstart, kan vara skönt att hörs det istället för att läsa
Mer hjälp om hur man lägger upp studieuppgifter i blackboard
Hur man skriver akademiska texter.
Jag är jättenöjd! Riktigt bra med 5-stegsguiden. Det finns ju filmer på intropassen, vilket jag är så tacksam över. Jag som kom in som reserv,
hann ju knappt uppleva min TACKSAMHET och LYCKA säga stressen (som skrivet ovanför) men när jag kollade på dessa videos fick jag
verkligen känslan av att det kommer gå bra, att det finns fler nya (reserver) som inte heller varit med på t.ex uppropet etc.
faktum att dem videona finns, och att allt är skrivet så utförligt (hur man gör, vad man ska göra; syftar huvudsakligen på dem 5 stegen man
skulle göra för att ”komma igång”) gjorde att jag då förstod att jag inte var ensam och det fick mig att känns mig ännu mer välkomnad till skolan.
Den information som redan står på med på hemsidan, men kortfattade i en film.
Blackboard, registrering på nya kurser
Enkel förklaring på hur Blackboard fungerar.
Blackboard och webmejlen
Allt som rör intro / registreringar / blackboard osv
Blackboard
Små korta filmer om pluggandet, vad andra elever som tidigare pluggat har för bästa tips osv.
Fräna hjälp med kronox, Ladok och BB. Allting är väldigt rörigt och vi har knappt kunnat anmäla oss till tentor då vi behövt maila eller ringa IT
support.
Söka kurser när inte bb funkar om det ska
Hur man registrerar sig till kurser.
Hur man anmäler sig till kommande kurser
Kanske en film om hur det funkar med plugget rent allmänt på högskolan eftersom det skiljer sig mycket från tex gymnasiet. Möjligen lite om
själva skolan men framförallt hur studierna funkar. Lyfta fram lite information om själva staden kanske.
Mer inrikting på hur man registrerar sig på kurser och viktiga "fel" som ni märker många gör.
Hur man hittar specifik information om exempelvis programmet man läser
Hur man hittar i webbsidan, information om skolan, var man finner karta över skolan, info om café, bibliotek etc. Nödvändiga saker.
Steg för steg visa nya studenter vad de bör göras.
Hur olika examinationsformer går till.
Hur man använder sig av biblioteket.
Hur man bokar rum.
Olika användningsområden för passerkorttet.
Hur allt funkar och gå till, alla de olika stegen till att kursen kommer igång
Hur man gjorde sitt datakonto
- Gratis programvaror som skolan erbjuder
- "Såhär anmäler du dig till kommande kurser"
- "Lär dig blackboard på 5 minuter"
Hur man ansluter sig till Blackboard och något som "viktigt att tänka på som ny student"
Skapa Blackboard konto och ansöka till kurser
grunder, tips om "vad man ska göra på föreläsningarna" alltså tänka på när man antecknar, hur tentorna är, lite tips o trix
Studieteknik. Hur man tar sig an kurslitteraturen (man kanske inte behöver läsa den från pärm till pärm ...) Träffade en bibliotekarie som sade
att nya studenter ofta läser för mycket i början, innan de lärt sig att sortera vad som är viktigt.
Belysa skillnaden i att på högskolan är det viktigt att skapa sig en egen uppfattning om ämnet man läser, Inte som tidigare i skolan att man mer
blev "matad" med information/sanning.
Att tänka på inför varje kursstart. Ang. litteratur, skapa en egen tidsplanering m.m. Tror att för många kan det vara utmanande att börja studera
på nytt.
Inlämning av uppgifter.
Skolan, campus, bostäder, osv
Referenshantering med mendeley exempelvis.
Hur allt med datorernas går till, datakoto blackboard etc
Hur man kommer igång med universitetsstudier. Vad man ska tänka på inför studierna.
Hur det fungerar med enrollning och liknande.

Skriva vetenskapliga texter
Skriva källhänvisningar
Använda blackboard maximalt
BB, studentportalen, ladok, hur studierna är uppbyggda, hur man läser kurslitteraturen vart man hittar allt nödvändigt.
Hur det fungerar att lägga upp på blackboard, tips inför tentan
Allt man kan behöva veta innan man börjar studera
Studieteknik
Blackboard,studieteknik osv
Allmän informatio
blackboard, lokaler, biblioteket, studentportalen, studentkåren, kronox, remote.hig.se
Söka kurser, mer noggrant hur blackboard fungerar.
Först och främst att man får info att man ska köpa material före kursstart. Att säga till om att man ska börja läsa lite smått för att känna sig
mindre stressad när det sätter igång.
Alla ansöknings program
Hur man anmäler sig till kurser och tentor
Hur man registrerar sig på kurser.
Hur man använder blackboard, hur man sjappar konto
Referensskrivning
Det som redan fanns med hur man registrerar sig till BB.
studietips
Jag använde mig redan av en film för hjälp. Hur man skapar ett studentkonto filmen använde jag mig av.
Hur det fungerar att plugga på högskolan.
Hur man skriver tentor, refererar osv.
Kurs info.
Obligatoriska saker ex. Första närvaran.

Deltog du i studentföreningarnas inspark?
Deltog du i studentföreningarnas inspark?
Ja
Nej
Summa

Antal svar
154 (27,9%)
398 (72,1%)
552 (100,0%)

Vad tycker du om insparken?
Vad tycker du om insparken?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dålig
Summa

Antal svar
71 (46,1%)
64 (41,6%)
18 (11,7%)
1 (0,6%)
154 (100,0%)

Hur kan insparken bli bättre?

Hur kan insparken bli bättre?
Att allt inte ska handla om att fjäska för skendrarna. Vart mycket samma saker, 3 dagar med lekar som i stort sätt inte gick ut på något annat än
att fjäska för dem.
Hade varit roligare om man var grupp med klassen så man fick lära känna dom bättre
Blanda in fler studenter än bara ekonomer, mäklare och statsvetare
Missade tyvärr mycket på grund av jobb så det var det som inte gjorde den toppen bara
Vill se lite mera tävlingar/utmaningar mellan olika grupper samt tävlingar/utmaningar inom gruppen.
Blanda grupperna mera så man skulle få lära känna flera än bara dom i sin grupp
Det var dubbelbokat flera gånger i parken vid paviljongen. Det var vuxna som dansade där och då fick vi sitta flera timmar i det blöta gräset och
vänta. Minst hälften av alla som var med på insparken blev förkylda, vi va ju utomhus i flera timmar när det var regnigt och blött och kallt.
Tycker det skulle vara bättre om man fick va inomhus i någon lokal och ibland ute. Sen ville jag att ni skulle haft en pubrunda, som Högskolan i
Skövde hade när jag gick där.
Började lite för tidigt, redan 16 augusti! Sen blev de lite intensivt också som man inte var beredd på
Vissa dagar var tråkigare än andra. Korta ner väntetid vid lekar.
Vissa delar kändes lite som förnedring av de nya eleverna trots att allt är frivilligt. Det mesta var roligt att vara med på men just de delarna hade
jag kunnat vara utan.
Lite dumt att man bara lär känna de som är med i sin grupp, att man inte får va med alla i sin blivande klass
mer information om tid, plats
Det vore bra att göra saker klassvis också, eftersom det är just klassen man kommer spendera allra mest tid med under studierna.
Mindre grupper och inte enbart leka lekar varje dag
Det var lite väl mycket förnedring och pushande om att göra saker man inte ville. Då blev det roliga till något jobbigt istället.
Sprida ut schemat. Lite bråttom till allt hela tiden
Sprid ut vilodagarna, en del orkade inte vara med på allt pga att villdagarna kom så sent som veckan efter.
Bättre engagerade faddrar
Den var perfekt, man fick lära känna alla på nästa sätt och behövde inte skämmas för man e ny.
Mindre fokus på alkohol och mer fokus på aktiviteter.
Den kan bli bättre genom bättre planerade och uppstyrda aktiviteter.
Vet ej
Den kan inte bli bättre! Grymt rolig var den. Enda är att de kanske skulle ligga nån till vilodag i början på insparken, blev ganska slutkörd, lite
tufft!
Jag hade svårt att veta vilken inspark jag skulle vara med på. Skulle stått tydligare vilka program som hör till vilka utskott.
Den kunde ha varit längre.
Skulle vara kul om man fick vara med sin klass! Och lära känna dem
Kanske ha fler vilodagar mellan. Typ att var tredje dag är utan aktiviteter. Nu blev det lite väl mycket så man blev totalt slutkörd. Tror det skulle
bli roligare och bättre uppslutning om det inte var FÖR mycket inplanerat!
Mindre fokus på alkoholen
Lite mer tid emellan aktiviteter så man hinner gå och äta mat
Jag ansåg att det något som kan bli bättre under insparken utan allt vara bra och kul.
Ända som kan bli bättre med insparken är att den isåfall ska vara längre, var en underbar tid och helt fantastiskt!
Mer direkta tävlingar mot andra lag och inte bara indirekta tävlingar, på så vis blir man mer motiverad att samarbeta bättre med gruppen och lär
känna de i nollegruppen bättre och snabbare
Lite mer info om skolan kanske.
Mer engagerade faddrar. Uppdelat efter den klass du ska gå i. Tex förskola i en osv så du lär känna de du faktiskt ska gå i skolan med
Att grupperna görs annorlunda. Att man hamnar i samma grupp som någon av sina klasskamrater, vilket jag inte gjorde.
De borde ha en mycket större roll när de välkomnar nya studenter Och vägleda dem.
Mindre grupperingar
Bättre namnbrickor
Den var toppen!
Det var väldigt stora grupper. I min grupp nästan ingen från min egentliga klass. :(
Att få veta att vi distanselever också fick vara med, vilket var väldigt oklart. Då det var sommar var det även svårt att få tag i någon i HiG vilket
skapade rätt mycket stress.
Bättre faddrar
Tycker det var bra att det var blandat från flera program! Men jag hade gärna haft något med mitt program! Kanske en grej för varje program!
Jag var bara med i början av insparken och jag tyckte att det var för mycket fokusering på alkohol och mindre fokusering på att lära känna
varandra. Jag dricker inte och då blev insparken väldigt tråkig eftersom det var så stort fokus på alkohol. Det hade även varit bättre om lagen
delades upp beroende på vad man skulle gå för inriktning så man fick lära känna personer man skulle gå i samma klass som. De "lekar" jag
var med på var väldigt konstiga och informationen var svår att förstå då de som höll i lekarna inte pratade ordentligt, vilket gjorde att det
snarare blev tråkigt och man blev frustrerad istället för att man hade roligt. Valde man att inte vara med på kvällarna och fästa kändes det lite
som att man hamnade utanför gruppen på de aktiviteter som var på dagarna.
Väldigt intensivt, kanske en till vilodag eller kortare dagar.
Lite mindre stress, kanske lite mindre aktiviteter eller kortare aktiviteter under dagarna
Aktiviteterna skulle kunna vara lite mer intensiva och effektiva så det inte blir så mycket vänta.
Locka fler studenter till insparken.
Ganska långtråkiga förmiddagar och många gånger fanns det inte tid för egentliga mattider
Mer samarbete mellan föreningarna
Att faddarna är mer delaktiga i de nya studenterna , de var väldigt mycket med varandra. Och att de tar mer hänsyn till de som inte bor mitt i
stan i Gävle utan har längre pendelavstånd.
Att den inte bara handlar om alkohol.
Dela upp studenterna i lag så att man får chans att lära känna någon ifrån den delen man bor. Ex jag som fick boende i Sätra vet att många
härifrån hamnade i samma grupper som nu är nära vänner men jag hamnade inte med någon alls härifrån så jag känner fortfarande nästan
ingen i skolan.
Vissa gånger var det väldigt mycket dötid. Hellre att de hade hållt på konstant i två timmar för att sedan ha en ordentlig lunch o sedan hålla på i
två timmar igen. Det blev för mycket att man bara satt och väntade.
Se till att man får lära känna personer som man kommer dela kurser med.
Mer fokus på nyblivna studenter istället för phaddrarna.
Bättre organisering, ex plan B om inte vädret passar.
Går inte
Svårt med tiden emellan aktiviteter när man bor långt bort.
Mer sammanhållning med lagen i föreningen.
Mer lära känna lekar
Mer fart i aktiviteterna och fler grupper med förre personer i så man blir bekvämare och lär känna alla i sin grupp

Det var mycket stå och vänta, många av uppgifterna var så att endast några få skulle delta, resten skulle kolla på. Det skulle varit roligare om
större delar av gruppen/hela gruppen deltog i uppgifterna.
Kanske lite mera spex, den var lite "snäll"
Tyckte att det var alldeles för stor grupper, vilket gjorde det svårt att få kontakt med faddrarna och de andra nollorna. Spelades lite väl mycket
på att fjäska för skändarna, blev lite tjatigt och alla är inte så bekväma med det.
Slå ihop fler aktiviteter mellan teknovox, gavlecon osv
Minska mängden dödtid. Nog för att skändarna går långsamt, men i vissa fall tog det löjligt lång tid att vänta på dem.
Ta bort eller se över vissa aktiviteter. Nollbollen var i stort menlös då leken var väldigt kort; marschen till trossen därefter tog längre tid än
nollbollen(!). Sen bör Stadskampen tas bort helt, det var utan tvekan den tråkigaste dagen och jag kan inte alls rekommendera andra nollor att
gå på den om de skulle fråga. Alla lekarna var skrattretande simpla och kändes uttänkta på max 5 minuter, en av dem var ju för sjutton bara att
man skulle fjäska för några personer ingen av oss kände till!
De flesta phaddrarna var duktiga, men en del av dem skötte sig inget vidare. Den jag har i åtanke fräste argt på grupper bara för att de inte
gjorde som phaddrarna hade tänkt, t ex när de hade svårt att förstå vissa instruktioner skändarna gav, nollorna bröt inte mot reglerna eller så.
På marschen till första kårkvällen gapade hon samma ramsa KONSTANT i megafonen och jag var på allvar frestad att slita den från henne och
kasta den över stängslet till militäranläggningen. Nog för att insparken är ett stressmoment, men det är ingen ursäkt att bete sig oproffsigt.
Mer organiserat och bättre lekar på dagarna
Såklart blev vi påverkade av vädret och det var ju det som drog ner på det och inget man kan göra åt.. Phaddrarna kunde haft lite mer
information inför kursstart och allmänt berättat mer än bara vara delaktiga i insparken.
Kan inte bli bättre, eventuellt att man kanske kan få träffa fler från sin riktiga klass. Som i vår grupp var det bara 3 byggare
Vissa saker kunde vara bättre uppstyrda, lekar osv
Mer samarbetsövningar
Lite mer personal.

Varför deltog du inte i insparken?
Varför deltog du inte i insparken?
Dagar och/eller tider passade inte
Inte intresserad
Visste inte om insparken
Annan orsak
Summa

Antal svar
131 (32,9%)
129 (32,4%)
20 (5,0%)
118 (29,6%)
398 (100,0%)

Annan orsak
Var bort rest!
Flytt från Gotland
Studerar på distans, och det är för långt bort.
Jag var bara där första fm dagen. På information.
Hemma med barn
Befinner mig på annan ort
Avstånd
Avståndet
Hade inte bra ekonomi nog för delta.
Sen antagen
Trodde insparken började iom. Skolstart. Så jag jobbade ändå fram till skolstart.
distansstudier
Jobbade
Jobb
Jobbade
F
På grund av jobb
Sjuk
Kom in på programmet efterhand
Kostade pengar
Reservantagning
Sjuk
bor 100 mil från gävle
Jobbade
Distansstudent, för lång resa
Distans
Läser distans
För mycket fokus på alkohol...
sen anmäld
Jobbade
kom in på reserv och missade insparken
Kom in på sen anmälan
Bor inte i Gävle. Läser på distans.
studerar på distans
Ingen information kom fram, jätte synd
Bor 96 mil bort
Distansstudent
Jag jobbade hela tiden fram till studiestart..
För stort fokus på drickande. Jag vet att det inte är något tvång, och faddrarna var noga på att poängtera det, men själva kulturen kring
insparken är fortfarande det.
Sökte boende
Jobbade
Var på semester när jag fick veta att jag kom in som reserv.
Jobbade
Studerar på distans så bor på annan ort
Skickade in sen anmälan
Vart sent antagen.
Sen anmälan
Deltog förut och kände inte behovet att vara med i år igen pga studier på distans
Distans
Jobbade
Lider av ångest. Hade en dålig vecka och vågade därför inte träffa nytt folk och riskera att gripas av en ångestattack. Var rädd att jag och min
vän skulle hamna i olika grupper.
Inte prioriterat, pga föräldraledighet
Bor för långt bort, annars hade jag varit med
Antagen på treservplats
Bor långt från Gävle
Bor ej i Gävle
Jobb
Jobb
Bor för långt bort
Jobb
Bir utomlands
pluggar på distans och bor i sthlm
Kom in som reserv, insparken var redan klar då.
Jag blev antagen efter insparken
Visste inte om det, men hade ändå inte gått pga av distansen.
semester
Utomlands
Kostnaden var för hög
Senanmälan, kom in på skolan då halva insparken varit
Bor inte i staden
Är distanselev och bor i södra Sverige
Lång resväg
Gjorde en sen anmälan och kom inte in på programmet förrän 2 veckor senare
Föräldraledig
Kom in som reserv när insparken var över.
Var utomlands
Har småbarn och inte riktigt tid.
Distans

Pga skolans besked om antagning kom efter insparken slutat
Jag har studerat på ett annat program tidigare och då var jag med på insparken men vi fick då inte vara med vår klass vilket inte alls är kul. Då
antog jag att det inte skulle vara så denna gång igen och då ville jag inte vara med. Anser att insparken är till för att lära känna de i sin klass
Nyopererad, och inget intresse.
Jobbade hela veckan/veckorna
Jag fick ingen information om den och hittade ingen information på hemsidan
Blev reservantagen dagen efter.
Antagen som reserv
Hade jobb sista veckan innan skolan började så jag kunde tyvärr inte.
Bor på annan plats som inte är nära Gävle
Studerar på distans och befinner mig inte i närheten av Gävle
Jag är torr bakom öronen och vill ej deltaga i en sorts infantil penalism.
Jobb
Jobbade
Bor i Norrköping och läser på distans
Blev antagen efter insparken
Antagen efter insparken var avslutad
Var ej på plats
Kom in på en "reservplats "
var utomlands, semester
Jobbade
Både att jag var bortrest utomlands plus kände mig för gammal
Är hellre hemma med barnen
Jag bor för långt ifrån för att det skulle kännas värt att delta, dessutom läser jag på distans och kommer ändå inte träffa de så mycket
Pga sommarjobb

Vad skulle få dig att delta i insparken, skulle till exempel studentföreningarna
kunnat göra något annorlunda?

Vad skulle få dig att delta i insparken, skulle till exempel studentföreningarna kunnat göra något annorlunda?
Bättre aktiviteter!
Om insparken varit senare lagd hade jag deltagit.
Ja den när skolan börjar
Att man ska blir indelad efter utbildning så att man kan få en relation till sina klasskamrater.
Om jag studerat på plats hade jag självklart varit med. Men det passar dåligt med distans-inspark.
Infon verkade bra och jag har hört att insparken var rolig!
Jag var bara med på första informationen. Men jag vet inte. studentföreningarna gör det jättebra o vilket jobb de lägger ner. Men jag var inte på
humör för att delta.
Göra en tydligare inbjudan för just distans elever. Nu var det inbjudan för campus men ni på distans "får komma om ni vill".
Ingenting i dagsläget, har redan gjort min studenttid så är ingenting gentemot Gävles inspark utan beror helt på att jag bor i Stockholm samt är
för gammal för inspark.
Ev om det var i anslutning till distansutbildningen början
Göra detta kostnadsfritt.
De är väl inte intresserade av distansstudenter?
speciellt anpassat program för distansstudenter för att lära känna de man kommer plugga med
Nej
Kände att priset var lite väl högt
Ha den första dagarna i när skolan startade
Ingenting annorlunda, jag jobbade.
Jag är gravid och kände inte att det passar mig då den innehåller väldigt mycket alkohol.
Mer nyktra event under veckan så att de som inte dricker kan få vara med mer.
Nej, jag ville vara med men jag jobbade då
Att jag var yngre och inte hade barn hemma
Uppdelade åldersgrupper och fritt inträde
Nej
Bättre framförhållning
Troligtvis inte så mycket, är nöjd med att inte vara med på sånt. Mest för att jag inte orkar vara uppe i massa folk och vill lägga energin på
annat. Men kul att det finns för de som behöver och vill!
Kanske om jag varit lite yngre, eller vetat mer ingående om vad som skulle göras under insparkadagarna.
Senare på dagen och i början av veckan
Hade gärna varit med, men jag bor för långt bort
Jag var tvungen att jobba så hann inte, hade gärna varit med om det var senare
Lite mer information om vad man kommer göra, vad det innebär att vara med på insparken. Jag kände att jag hade väldigt dålig koll på vad det
var som skulle hända och var.
Inget för mig.
Nej, jag jobbade
Nej. Aktiviteterna tilltalar mig inte.
Jag läser på distans.
Inte ha så många dagar.
Jag är 40 år, småbarnsmor och bor inte i stan. Jag har pluggat i Uppsala i flera år och är klar med den sociala delen av studentlivet. Det finns
alltså inget kåren kunde ha gjort annorlunda som hade kunnat få mig att delta. Men jag tycker verkligen att man första gången man pluggar ska
engagera sig, det är ju superkul!
Nej
Inget
Vet ej
Nej, jag jobbade helt enkelt.
Nej, jag hade fått hinder pga jobb bara
Svårt för distansstudenterna att delta pga när insparken är förlagd. En hjälp vore om insparken förlades i samband med campusdagar i
distansschemat.
Att man är med fler från ens klass. Vad är vitsen annars? Har fortfarande väldigt dålig koll på vilka som går i ens klass. Det är ju ändå dem man
ska samarbeta med under hela studietiden.
ifall det skulle finnas 2 insparken. En innan skolan börjar och en när skolan börjar. Då skulle jag hinna.
Bättre utskick av information
Jag skulle vilja få bättre information för fick allt via mail, kunde ha skicka ett brev via posten istället. För att alla kollar inte på sina mail
Inget
Nej!
Vet ej, inte intresserad
Studerar på distans, så blir en stor kostnad att komma hit extra.
Nej, jag hade gärna varit med om jag fått ledigt från jobbet.
Att ta det när terminen börjar , inte innan.
Ingenting då det inte finns nåt intresse för det.
nej jag bor för långt borta helt enkelt
För mycket festande
Information i god tid så att man kan boka tiden
Nej
Nej
Gör den gratis.
Jag arbetade då.
Nej, hade 100% anställning vid det tillfället då kunde inte delta.
Jag kom in som reserv
Nej, vill inte vara med.
Nej
Se svar ovan. Hade gått annars.
För mycket festande tycker jag.
Nej, jobbade så kunde inte delta
Om jag gick på campus skulle jag säkert deltagit
nej
Anmält mig tidigare
det är för dyrt
Nej, jag hade nog inte deltagit ens om jag varit här. Hade förmodligen tänkt annorlunda om jag pluggat campus och bott här.

Känns som insparken är riktad till yngre studenter
Inget
Jag kände mig nog bara lite för gammal.
Upplever att det är en väldigt aktiv student förening annars.
Det va oklart vart allt hände och VAD som skulle ske. Dålig info
Nej, ingenting. Om jag skulle studerat heltid på studieort och inte varit gravid vid tillfället som denna gång så ja!
Nej
Nej, bodde fortfarande i Göteborg när den var.
Kortare inspark och efter att studierna börjat. Inte en dryg veckas aktivitet, två veckor innan skolstart.
Inte förnedra och inte enbart för yngre studenter.
Jag skulle vilja ha med detaljerad information för att dämpa min ångest. En mötesplats och en titel för dagen räcker inte då jag har en
ångestladdad vecka.
Jag resonerade som så att eftersom jag ska läsa på distans och inte bor i Gävle, så kändes det inte aktuellt. Plus att jag känner mig gammal.
Mer fritidsaktiviteter. Mest alkohol och fest som gäller nu
Ingenting i världen skulle få med mig på inspark.
Något mer betysfullt, t.ex. Äta middag tillsammans ellee bio
Nej, jag är för gammal.
Om jag hade ansökt i tid så hade jag nog kunnat vara med och hade då varit med.
Nej, studerar på distans och bor för långt bort
Nej,jag var inte hemma i Sverige vid insparken.
Starta igång inspark första veckan i skolan. Många hinner inte innan pga jobb
Ha platser att sova på.
Kunde fått info om den tidigare, kom inte loss från jobbet när den var.
Nej
Nej, jag bor inte på orten och deltog inte därför
Inget, jag valde delvis att plugga på distans för att inte behöva vara med i en studentförening.
Eftersom jag bor rätt långt bort pendlar och har små barn hemma så är det svårt att få till så många dagar
Inget, bor utomlands
Nej
Nej eftersom jag kom in som reserv så kunna inte skolan eller studentföreningen gjort annorlunda på något vis.
Inget. Är småbarnsförälder och pluggar distans så har ingen nytta av föreningar i Gävle.
Jag hade jättegärna varit med och har alltid sett fram emot insparken, som en härlig start på 3 kommande år. Tyvärr fick jag inte ta del av det.
Men jag är glad att mina kurskamrater har fått uppleva det då dem säger att det var sjukt kul och att det var väldigt bra ”start” för att lära känns
varandra.
Vet inte.
Jag vet faktiskt inte, eftersom jag inte deltog helt och hållet.
Inget
Jag studerar distans och valde att inte delta pga jobb.
om allt sammanlagt hade kostat 200 kr. Kändes väldigt onödigt att bli medlem i alla föreningar första dagen.
Det låg förtidigt på terminen.
Inget
Om insparken låg under samma vecka som terminstarten hade man lättare kunnat delta
Insparken började veckorna innan skolstarten och då jobbade jag så vad som skulle få mig att delta är att starta den senare
Senarelägga datum
Inte i mitt fall
Jag kan tycka det är dumt att man som senanmälad elev missar i princip hela veckan.. samtidigt är det väldigt bra kan jag tycka att insparken
ligger en vecka innan skolan börjar så svår balans
Nej, enda anledningen till att jag inte var med är för att jag bor så långt ifrån Gävle
Kanske om det bara var 1 dag och inte en vecka.
Jag hade varit med på insparken om jag hade anmält mig till skolan i tid!
Jag skulle ha velat varit med på den, men kunde inte pga jobb
Nej. Bor ej i Gävle och kunde ej åka iväg då
Svårt när man jobbar samtidigt att komma ifrån
Jag visste verken tid plats eller att det inträffade. Bättre info blad som skickas ut till alla nya studenter, bra reklam som lockar och bra aktiviteter
som gör det roligt.
Jag gillar inte att vara bland så mycket människor som dricker så mycket. jag har haft den tiden så det intresserar mig inte.
Hålla insparken senare. Jag fick mitt besked att jag kommit in söndagen när insparkningsveckan redan var slut.
Hade gärna gått om jag var i en annan livssituation. Hörde att det va kul från andra. Finns nog inget som kunde få mig att speciellt vilja gå.
Vet ej.
Passade inte in i mina planer men att korta ned den lite hade hjälpt mig.
Inget, handlade om att jag inte var klar på jobbet och flytten upp till Gävle
I mitt fall var det att jag jobbade och därför inte kunde delta.
Att högskolan lämnar antagningsbesked i tid. Hade annars deltagit
Jag tror det gör ett super jobb att arrangerar insparket med tycker som sagt att man ska få vara med sin klass/program
Inget
Mer information om inspark för det olika programmen kanske.
Nja. När man läser i Gävle men bor på annan ort och pendlar är det svårt att passa tider med tåg osv.
Om jag hade vetat om den hade jag deltagit
Jag kom in som reserv och insparken hölls innan antagningsbesked för reserver kom ut.
Nej.
Vet inte
Nej
Jag skulle behöva mer tid på dygnet i så fall. Jag kan inte prioritera inspark då jag har 3 barn och arbete.
Det skulle vara bättre att ha introvecka/or efter terminsstart då alla studenter har blivit antagna och har flyttat till Gävle. Inte veckan innan.
Hade deltagit om jag inte haft jobbet
Nej, jag kände mig för gammal för sånt.
Ingen åsikt.
Nej, jag har redan haft inspark en gång tidigare och anser att jag klarade mig på den erfarenheten.
Nej, jag prioriterade mitt jobb före. Hörde dock att det var väldigt kul, så ångrar i efterhand att jag inte gick! Bra information fick jag iallafall!
Hade inte räknat med att delta i insparken eftersom jag studerar på distans!
Sluta med pennalism och bete sig vuxet.

Nej den enda orsaken var att jag jobbade, och inte bor i samma stad.
Inte intresserad. Det är därför jag har valt distans.
Få reda på datumen tidigare.
Inget kunde gjorts annorlunda för att få mig att delta, då jag bor 40 mil bort och det inte var aktuellt att ordna med boende och dylikt enbart för
den skull.
/.
Är bara inte intresserad
vet inte. jag har inte varit med. tyvärr.
I och med att jag studerar på distans så har jag inte så stort behov av insparken. Jag jobbar dessutom heltid vid sidan om så har inte så mycket
tid till att engagera mig i studentföreningar.
Att det ingick boende under insparkstiden, dyrt att pendla.
Nej
Att den ligger när det är innedagar för distanselever.
Man får ofta höra att insparkningarna på ett eller annat sätt spårar ur, oftast för att alkohol är inblandat. Är inte nykterist men en inspark där
alkohol inte är tillåten skulle få mig att fundera på att delta.
Nej
Inget speciellt
Nej
Nej, jag är distansstudent så jag tyckte inte det var nödvändigt att komma till någon inspark.
För gammal och bor för långt bort
Dagarna skulle ligga närmare programstart, alternativt under första veckan efter programstart då många kanske slutar sitt jobb tätt innan
programstart eller inte har bostad förrän tätt inpå.
Ha det inte en vecka innan. För folk flyttar hit när skolan börjar inte tidigare. Mycket dåligt planerat.
Informera dem som går på Industridesignprogrammet om vad som händer i studentlivet också.
När jag gick på Högskolan i Falun så hade man insparken samma dag som introduktionsdagen samt programupproret. Detta hjälpe de
(inklusive mig) som inte kunde ta sig till orten 2 veckor förre på grund av olika anledningar. Det skulle vara ett sätt iaf för min klass. I min klass
här i Gävle så gick 1 student på insparken.
Det har inte med det att göra. Jag bor långt bort och vill endast fokusera på studierna.
Jag hade inte tid i år. Annars hade jag varit med.

Deltog du i introduktionsdagen den 23 augusti?
Deltog du i introduktionsdagen den 23 augusti?
Ja
Nej
Summa

Antal svar
375 (67,9%)
177 (32,1%)
552 (100,0%)

Vad tyckte du om...
Dagen i sin helhet
Dagen i sin helhet
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Summa

Antal svar
123 (33,1%)
230 (61,8%)
17 (4,6%)
2 (0,5%)
372 (100,0%)

Välkomsthälsningen i Valhall
Välkomsthälsningen i Valhall
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog inte
Summa

Antal svar
117 (31,3%)
216 (57,8%)
21 (5,6%)
1 (0,3%)
19 (5,1%)
374 (100,0%)

Uppropet med din utbildningsledare
Uppropet med din utbildningsledare
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog inte
Summa

Antal svar
156 (41,7%)
192 (51,3%)
19 (5,1%)
6 (1,6%)
1 (0,3%)
374 (100,0%)

Guidade rundturerna på campus
Guidade rundturerna på campus
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog inte
Summa

Antal svar
47 (12,6%)
114 (30,5%)
50 (13,4%)
22 (5,9%)
141 (37,7%)
374 (100,0%)

Utbudet av utställare
Utbudet av utställare
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Deltog inte
Summa

Antal svar
59 (15,8%)
162 (43,4%)
33 (8,8%)
7 (1,9%)
112 (30,0%)
373 (100,0%)

Hur kan introduktionsdagen bli bättre?

Hur kan introduktionsdagen bli bättre?
Den var bra som den var!
Visa vart matlådematsalarna är.
Var med på förra årets guidning, då var det väldigt svårt att hänga med vart på skolan man befann sig. Löpande information under turen om
vilket hus man är i mm hade underlättat.
Ville se mera utställningar för de som läser teknik.
Genom att ha allting fixat med datorkonto och allt hur Blackboard fungerar bättre, då vi som nystudent de här året kanske inte hade den bästa
starten.
Jag tyckte de kunde ge mer information om t.ex schema för året. Och hur mycket man får tjäna per halvår utan förlora studiebidraget.
Kanske ha studenter som redan går där gå runt och prata lite med oss, berätta om skolan, vad som är roligt o göra o sådant liksom
En del oklar information gällande inloggningar, teknik som inte fungerade som var nödvändig för att komma igång, oklara besked gällande hur
möjligheten till vidareutbildning efter avslutade tre år ser ut (civilingenjörsexamen). I övrigt bra och informativt.
Jag tyckte att allt var bra, men det var lite förvirrande på vart man ska så kanske tydligare skyltar på vart vissa program ska vara.
Tyckte att den var suverän!
Jag är faktiskt väldigt nöjd. Ni alla verkar så engagerade och glada för oss nya studenter.
Välkomshälsningen i valhall kändes lite onödig. Hade inget med studierna att göra...
De som gick rundturen kunde göra det lite bättre
Rundturen kan bli lite mer strukturerad. Det blev väldigt förvirrande, sen kan det bero på att man var väldigt förvirrad överlag den dagen också.
Tyckte det var lite förrvirrande och ”sulligt”. Mer ordning. Kanske skulle man ha ställt upp skyltar med de olika utbildningarna så att man på en
gång träffar de man skall gå med osv...
Bättre information om kursstarten, vart man ska befinna sig och vilken tid
Jag tyckte den var bra för att där förklarade dem allt i princip.
Datorsystemet hade ju kraschat så det gick inte att få schema mm men det var ju inte introduktionsdagens fel. Fler utställare hade varit kul men
inte så viktigt. F ö bra!
Vet inte
Grymt
Guiderna måste vänta in sin grupp innan de börjar prata. Nu hade man tur om hörde något alls och om man hann höra ens slutet av det som
sades.
De borde ha funnits en maxgräns för grupperna till de guidade turerna. De blev alldeles för många i varje grupp så man hörde tyvärr ingenting.
Tyckte välkomsthälsningen i Vallhall var för lång
Någon klassindelad aktivitet.
Inga åsikter
De guidade rundturerna kan bli bättre då hon vi gick med, själv inte hade så bra koll på skolan.
Den var väldigt bra
Mer info om själva utbildningen. Mer info om biblioteket på nätet.
rund vandringen gick väldigt snabbt och det var svårt att höra vad guiden sa då hon pratade vädligt tyst
Finnas någonform av tur som de som visar runt ska gå. Blev lite oklart alltihop och missade vissa delar av campus.
Om läraren Hade alla böcker på plats så man kunna köpa de direkt :)
Bättre information kring kursstarten och distansperspektiv.
Hade vart bra med mer information om hur föreläsningarna går till och hur en tentamen ser ut. I början var det lite svårt att veta hur man ska
plugga och strukturera upp all ny information när man inte visste hur den kommer att bedömas senare.
Börja med att se till så att alla guider hittar och har koll på vad de ska visa på.
Vi hade upprop tillsammans med fler program, något som lett till att jag fortfarande inte håller koll på vilka som läser samma som mig.
Jag har inget att tillägga mer än att det var en intressant dag och underhållande.
Musik!
Bra helhetsintryck
Jag är Gävlebo och det blev lite för mycket "Heja Gävle, vilken fantastisk stad!". Men klart det är svårt att få en bra balans mellan gävlebor och
nyinflyttade.
Bättre förberedda guider
bättre upplägg/struktur på guidade turerna.
Avlägga mer tid för frågor, eller ta upp vanligt förekommande frågor redan från början
Välkomsthälsningen i Valhall var bra, men aningen rörig. Lite för mycket att ta in kanske.
Jag tror det är av stor vikt att tidigt fånga upp studenternas oro över att allt är så nytt.
Förstår att det är svårt, men extremt viktigt.
Jag upplevde första tiden som så mycket fokus på oro över att missa saker och information att det tog på intresset för utbildningen.
Det kan vara mer info INNAN så man har är mer förberedd på vad man gett sig in på.
Kursledaren var inte på plats och den/de personer som var där kunde inte ge någon information gällande inskrivning som student eller anmälan
på kurser.
Jag tycker att det var bra som det var
Bättre representation av föreningarna kåren mm
Jag skulle vilja att man fick chans att prata med sina klasskamrater mer. Nu satt vi på rad och kunde inte se någon annan än de som satt
bredvid oss. Vem som gick Campus respektive Distans fick vi inte heller veta.
Tyckte att det var för mycket information kanske man skulle ha vissa information som man tycker är viktigt skriftligt
Jag går den nya utbildningen rättsvetenskap och det var flera som glömde bort att säga välkomna till oss fast de hälsade de andra
programmen välkommna! Det är en liten grej som kan göra att man känner sig mer välkommen!
Trångt vid uppropet
Dåligt utbud av utställare med inriktning inom socionomprogrammet
Eventuellt korta ned antalet elever per introduktionstillfälle. Samtidigt förståeligt att det blir många i en sal då det är omfattande program med
hög andel studenter
Svårt att göra den bättre
Rundturen var inte bra. Då hon som höll i våran pratade tyst så man hörde inte vad hon sa.
Vet ej
Få allting att bli effektivt! Inte så att det blir långdraget
Bättre guider som kan området och pratar svenska någorlunda. Den vi hade sa nästan ingen och visste inte vad hon skulle berätta.
Rundvandringen, endast en gång runt. Inte någon som berättade vad som va vad
Inte bara prata om Gävle som stad, blir rätt ointressant om man inte ska flytta dit. Guidade turen var väldigt oplanerad och tjejen som visade
oss runt visste själv inte var saker och ting låg.
Lite mer ingående info från utbildningsledaren t.ex.
Den var bra över lag
Livligare runt lokalerna.
Guiden runt campus kan förbättras. Det var inte väl organiserad och strukturerad. Mitt tips är att förbättra det genom att ha exempelvis 4
studenter som kan högskolan ut och in guida nya studenter, genom att dela in de ny blivna studenter i 10 och visa de runt.

Mer fokus på att kurskamrater ska få lära känna varandra.
Vara mer positiva i samlingen i klassen, kändes som det fanns en negativ inställning till eleverna bland annat om att det är distans
Bättre guider
Tyckte inte det var så många utställare för.. Det var väldigt många för lärare vad jag minns bara.
Jag tycker att man borde haft någon "lära känna"-övning även denna dag då det var många som inte var med på insparken.
Utställarna intresserade mig inte så mycket då många inte var relevanta för just mitt program, men det är inte så konstigt. Allt kan inte passa
alla. Rätt få utställare dock.
Att man blir tilldelad en guidad tur, klassvis så man redan träffas då :)
Att få möta de lärare som har första kursen och kanske andra kursen. Tror det är viktigt att få ett ansikte och en person och inte bara ett namn.
Nog viktigare för oss distansstudenter.
Tydligare info
Tyckte den var bra som den var.
Mindre grupper som visades runt på campus samt bättre "ledare", som det var nu gick det alldeles för fort och man hörde ingenting av vad hon
sa om man hamnade bakom de andra 10-12 personerna.
Bättre instruktioner till de som håller de guidade turerna.
bättre information, bättre framförhållning, att alla lärare och dylikt lär förstå att man ör ny i högskolemiljö och har ingen koll på något. anpassa
allt efter att man är ny!!
Den var väldigt bra, men kunde vara bättre om tekniken fungerade
Behandla vuxna människor som vuxna även om de flesta är unga studenter.
Se till att alla talarna får retorisk träning.
Mer ingående - och tydligt utförda rundturer. Jag trodde grupperna hade med inspark att göra och förstod inte vad det var förränn det var för
sent för att delta. Istället för siffror på plakaten skulle det ha enkelt kunnat stå "rundtur". Siffrorna betydde väl egentligen ingenting?
Lärarförbundet var ganska påträngande med sin marknadsföring. Jag förstår varför, men det var inte relevant för mig och blev ganska
störande.
Jag minns inte om drivhuset var med och ställde ut, men det hade nog hjälpt motivera mitt val av skola. Jag tycker att ni ska skryta med att
dom finns som en viktig möjlighet att utvecklas under studietiden.
Jag tyckte den var bra och lärorik.
Bättre rundtur, mer information på uppropet om programmet.
Just för mitt program Var det diffust Vad som gällde för oss. Ingen visste exakt vårt vi tillhörde.
Det är bra
Lite mer organiserat, ha fler kartor över campus så de INTE TAR SLUT. Kunde vart lite mer ordning, man hittade knappt till uppropssalen på
egen hand. Tur rundvadringen fanns. Rundvandringen hade kanske kunnat varit mer ordning på också. Alla stod med olika färger och man
visste inte vad alla färger stod för. Var tvungen att fråga vilken grupp man kunde gå med, grupp spelade ingen roll. Mitt förslag är att ha
grupper efter av delning, som t.ex. avdelning för teknik och miljö, vox,osv.
Det finns äldre studenter och upplevde att vi inte "fanns", fokus låg på yngre endast
Att ha skyltar på klassrumets dörrarna så man hittar ditt lättare.

Varför deltog du inte i introduktionsdagen?
Varför deltog du inte i introduktionsdagen?
Inte aktuellt för mitt program
Hade förhinder
Visste inte om introduktionsdagen
Annan orsak
Summa

Antal svar
19 (10,7%)
82 (46,3%)
9 (5,1%)
67 (37,9%)
177 (100,0%)

Annan orsak
för långt bort.
Distans
Avstånd
Avståndet
För dålig info i förväg samt långa avstånd som hade krävt bättre info tidigare för att kunna ordnas logistiskt.
Sen antagen
distansstudier
9
Sjuk
Reservantagning
Som sagt, jag tog mig inte in på blackboard eller något liknande pga att det var ngt fel på ert datasystem
För lång resa
Läser distans
Mina campusförlagda dagar inföll veckan efter introduktionen. Inte möjligt för mig att delta på både och.
Jobbade
kom sen in på utb
Kom in på reserv senare
Hade inte kommit in på mitt program då
studerar distas
Fick fel information. Jag trodde att vi skulle börja den 29 aug. Info om insparkning kom så sent
Bor 96 mil bort
Jag var sjuk.
Distansstudent
Jobbade hemma där jag bor. Distansstudenter behövde inte närvara
Skickade in sen anmälan
Jag tyckte det bar dyrt att åka upp bara för den när vi ändå inte behövde och jag skulle åka hit veckan efter.
Lång resväg
Åker inte mer än jag behöver när jag valt att läsa på distans
Var med den 22 aug
Det var för långt att åka.
För långt att resa
Antagen på reservplats
Bor långt från Gävle
Bor ej i gävle
Det passade inte att ha det 1 vecka innan kursstart för oss som studerar på distans. Det är bättre att ha den i anslutning (samma vecka) som
kursstart
Sen antagning
bor i sthlm
Kom in som reserv senare än den dagen
Jag blev antagen efter det
Sen antagen
utomlands
Hade inte fått min plats än
För att jag bor så långt ifrån Gävle
För att jag gjorde en sen anmälan och var inte antagen vid den tidpunkten
utomlands
Kom in som reserv efter uppropet
Distans
Om jag läste rätt på webben så började jag en vecka senare.
Jobbade
studerar på distans
var ej på plats
Kom in på en reservplas
Jobbade
Bor i annan stad
Var ej antagen då
Bor för långt bort att det inte skulle kännas värt att åka dit för en enda dag när man kunde få den informationen när man började
Som distanselev fick vi samma information vår startdag, den 28e

Vad tyckte du om informationspasset...
Värdefulla verktyg under studietiden (29 aug)
Värdefulla verktyg under studietiden (29 aug)
Mycket bra
Bra
Minde bra
Dåligt
Mycket dåligt
Deltog inte
Summa

Antal svar
77 (13,9%)
163 (29,5%)
15 (2,7%)
2 (0,4%)
0 (0,0%)
295 (53,4%)
552 (100,0%)

Lär känna biblioteket (30 aug)
Lär känna biblioteket (30 aug)
Mycket bra
Bra
Minde bra
Dåligt
Mycket dåligt
Deltog inte
Summa

Antal svar
45 (8,2%)
90 (16,3%)
16 (2,9%)
2 (0,4%)
0 (0,0%)
399 (72,3%)
552 (100,0%)

Tentamen och andra examinationsformer (31 aug)
Tentamen och andra examinationsformer (31 aug)
Mycket bra
Bra
Minde bra
Dåligt
Mycket dåligt
Deltog inte
Summa

Antal svar
47 (8,5%)
103 (18,7%)
21 (3,8%)
5 (0,9%)
2 (0,4%)
374 (67,8%)
552 (100,0%)

Stöd under studietiden (5 sept)
Stöd under studietiden (5 sept)
Mycket bra
Bra
Minde bra
Dåligt
Mycket dåligt
Deltog inte
Summa

Antal svar
35 (6,3%)
83 (15,0%)
13 (2,4%)
2 (0,4%)
1 (0,2%)
418 (75,7%)
552 (100,0%)

Hur ska jag hinna med allt? Stresshantering (6 sept)
Hur ska jag hinna med allt? Stresshantering (6 sept)
Mycket bra
Bra
Minde bra
Dåligt
Mycket dåligt
Deltog inte
Summa

Antal svar
37 (6,7%)
60 (10,9%)
14 (2,5%)
1 (0,2%)
5 (0,9%)
435 (78,8%)
552 (100,0%)

Hur kan informationspassen bli bättre?
Hur kan informationspassen bli bättre?
Tyckte de var jätte bra
Det var mycket strul på grund av att det inte fungerade med inloggningar och data strul för många studenter. Det tog upp mycket tid.
Vet ej
Att lägga informationen på blackboard
Mer genomgång över hur studier på högskola funkar, tentor, regler m.m
Förklara de olika examinationsformerna mer ingående. Hur det går till o.s.v.
Att man ska kunna ta del av de från webben. Studerar på distans så går inte att vara här alla dagar.
Genom att man går igenom hur exempelvis tentamen går till och lite mer detaljerat.
Inga åsikter
Att det skulle kunna vara flera pass än bara ett informationspass. Alla kunde inte hinna på tiden som utgavs. Kanske hade det kunna varit två
informations pass
Att ta det innan , direkt efter 23 augusti.
Vara mer korta och koncisa.
Gå mer på djupet. Den informationen jag fick på informationspassen hade jag redan fått på mina vanliga föreläsningar.
Anpassa innehållet bättre
Ingen information så därför står de deltog inte
Vissa föreläsare var inte så värst engagerade eller hade svårt att förmedla sitt budskap på ett vettigt vis.
Jag tyckte att det var bra, det ända jag har att kommentera på är att energifylld men det är mer beroende på föreläsningen än informationen.
Lägga in dem i schema.
Göra de roligare, bra information men uttråkande
Mer ingående information om hur du aktiverar office programmen vi får samt hjälp med wifi
Jag tycker att den är perfekt
No comment.
Akademiskt skrivande bör ligga första eller andra veckan redan. Inte i slutet av första kursen.
Passet om examinationer handlade nästan uteslutande om fusk och plagiat. Jag gick för att få bättre koll på de olika tentamenformerna inte för
att få reda på hur många som fuskar och hur en sådan process går till
Jag kollade online på dessa intropass eftersom jag arbetar parallellt med skolan så var jag tvungen att jobba!, dessutom var jag ju så mån om
att vara 100% redo för skolan att jag bockade av ALLT innan skolstarten, haha.
Vi som distanselever upplever den tid vi är på campus som värdefull och dyrbar. Jag skulle önska att man koncentrerade sig på att ha
föreläsningar och information som man inte kan lägga ut på webben.
Jättetrevligt med gitarrspel och sång, men man känner som distanselev att det är både dyrt och tidskrävande att åka till campus och då skulle
jag önska att det var mer info och föreläsningar dessa dagar som är svårt att lägga ut på Blackboard. Mer effektiv tid när man är på plats.
Att alla kommer väl förbereda
Ge värdefull information istället för att läsa det som står på hemsidan/hänvisa till hemsidan.
Skapa pedagogiska och kortfattade filmer för varje område istället.
Vet ej
Vet inte.
Vet ej
Ingen åsikt
Jag är kanske inte helt rätt person att svara då jag missa en del.
Går nog inte, det var mycket bra och ni fick med precis allt
Svar likt föregående fråga, behandla vuxna människor som vuxna, även om många är under 25 år gamla. Det förminskande samt nedlåtande
och "uppfostrande" tilltal som användes av rektor attraherar ej äldre studenter. Det är naturligtvis en tanke bakom upplägget, ungdomarna skall
veta hut och nu är det ej Gymnasiestudier med glädjebetyg som gäller längre. Gott så, men det blir kontraproduktivt och närmast kränkande för
40-plussare.
Jag tyckte han bara tog upp sådant som var relevant och det kunde kanske gått in på hur man just ska tänka på plugg. Det är väldigt personligt
me. Då kan man ge olika tips istället för att säga att vi går hitta det själva.
Vet inte
Effektivare
Vet ej.
Ja vet inte.

Om du inte var med på något eller några av passen, varför deltog du inte?
Om du inte var med på något eller några av passen,
varför deltog du inte?
Dagar och/eller tider passade inte
Kände inget behov
Visste inte om att informationspasset fanns
Annan orsak
Summa

Antal svar
193
(41,9%)
132
(28,6%)
65
(14,1%)
71
(15,4%)
461
(100,0%)

Annan orsak
Har barn
Distans
Avstånd
Jobbade
Sen antagen
Hade lektion på dom flesta av passen. Sen pendlar jag oxå och bor på annan ort, så när jag väl inte hade lektion, kanske tiden inte passa.
Jag kom in på mitt program pga sen anmälan.
Eftersom kurs 1 drar igång på direkten och du har typ 4 veckor att få in fyra examinations uppg och studieuppgifter, föreläsningar samt lära sig
förstå blackboard och studentportalen SAMT lära sig hur man skriver med referat osv då är de inte lätt att hitta tid!
Övertro till sina egna egenskaper
Var på tiden vi ska äta lunch innan föreläsning
Bor i Göteborg
Dem var på samma tid som lektionerna var
Läs tidigare
Bor i ljusdal & tyckte att det skulle bli för mycket åkande.
Distansstudent
Jag jobbade dom dagarna
Läser distans
Studerar på distans
Jobbade
kom in sen på utb
studerar distans
distansstudent
Bor 96 mil bort
Hade inte påbörjat utbildningen pga sen anmälan
gått på högskolan tidigare
Jag var tyvärr bortrest.
Mångar går att se inspelade
Ingen av mina nya vänner ville gå
Jag hade ingen möjlighet att åka
För långt att resa
Jag jobbade fortfarande, sedan så pendlar jag!
Bor ej på orten
Bor inte i Gävle
bor ej i gävle
Jag har precis avslutat en treårig utbildning på högskolan i Gävle
pluggar distans i sthlm
Reservplats
Bortrest
Långt att åka
Har studerat tidigare på su och gått på liknande tidigare. Sen passade inte flera av tiderna.
Visste inte alls vilken tid och dag eller hur man skulle fått reda på det
Bor för långt bort från Gävle
Gjorde en sen anmälan och var inte antagen på programmet vid de olika tidpunkterna
Distansstudent
passa inte så bra med mina tider samt att jag har plugga förut och gått på liknande.
Distans
Jag jobbade under dessa tider.
Bor inte i Gävle, svårt att plugga, resa och delta
Har en bit till skolan & måste anpassa tider till tåg
Hade förhinder
Studerar på distans
Ville och trodde i min enfald att läsa böcker och skriva tentor skulle räcka, utan att medverka i mängder med sociala medier som är frivilligt.
Har svårt att ta mig till Gävle
Fick ej information, vissa tider passade inte.
Distansstudent
Bor för långt bort
Redan läst på HIG tidigare
blev sjuk

Kommentar
Vi fick ett pass med Göran? ( minns inte namnet) i studieteknik, det var en jättebra föreläsning.
Deltog föregående år.
Hade helt missat dessa informationspass
Gick på liknande informationspass på Högskolan i Skövde.
Distansstudent
Visste verkligen inte om alla dessa informationspass
Inte fått information om någon av dessa dagar...
Tycker att detta skulle kunna finnas inspelat på blackboard så att man ändå har möjlighet att ”närvara” & ta del av det.
Har dock fått/ sökt själv en del info i efterhand
Svårt att hinna med och så bor jag inte i stan. Men det var mycket bra ämnen och jag hade velat gå på flera. Jättebra att det finns!
Visste endast om 2 av dessa pass
Har en bror som gått klart i år som jag har frågat om vad jag funderat över
tyckte att det var onödigt
48 mil enkel resa till Gävle. Kändes inte värt att åka ca 100 mil för att vara med på dessa dagar. Åker bara upp när det är obligatoriskt allt annat
på distans.
Det gick inte att få in dessa informationspass då våra första veckor på distans redan var fullproppade med föreläsningar osv. Fullt upp att
överhuvudtaget ta sig in i system, sätta sig in i vad studierna innebar osv. Jag hade helt enkelt inte tid även om jag hade velat tagit del av vissa
pass.
Har pluggat vid högskolan tidigare och känner till det mesta sen tidigare.
Jobbade till mitten av september i ett annat land.
Jag hade jättegärna gått på passet om Tentamen, men det hann jag inte eftersom det låg mellan 12 och 13, och min lektion slutade 12:10. Jag
hade förberett med mackor, så jag kunde äta under tiden, men det blev inte så tyvärr.
Allt var så nytt och svårt att ta in.
Hade gått på fler träffar om de erbjöds senare på terminen.
Jag tyckte redan att man fått en hyfsat klar bild av lärare och information från webben.
Krockade med lunchen, inte tillräckligt intresserad.
Jag hade lektionstid i anslutning till eller samtidigt som info-passet hölls.
Om det hade varit mer koncentrerat på få dagar hade jag gärna kommit!
Såg dem på nätet
Krock med annat
Kom som sagt in på reservplats
Kände inte att jag ville/kunde åka till HiG fö 45-minuters föreläsningar. Lång resa från min studieort för så pass korta informationspass. Vore
kanon om de spelades in.
Nära vän låg på sjukhus
Har nyligen studerat så behovet var inte så stort.
Det passade inte, men det var knappt så jag visste att de skulle äga rum då brist av info från er. Av en slump hittade jag det på er hemsida.
Studietekniken var värdefull. Tycker även att man skulle kunnat tryckt ihop flera infotillfällen efter varandra på samma dag.
Superbra att det finns för nya studenter! Är verkligen nyttigt och mycket hjälp!
De var så mycket på en gång att jag inte la märket till detta.
Dels hade man andra saker att plugga på, dels kände jag inget behov av det. La hellre tiden på matte.
Informationen/film/klipp kanske kunde finnas tillgänglig för alla via Blackboard.
Känns bra som det är, behövdes inte för mig just.
Kände inget behov av stöd, stresshantering och verktyg till studierna. Känner att jag kan de redan eftersom jag nästan alldeles nyss gick i
skolan. Men väldigt bra information för dom som känner behov och kommer tillbaka till "skolan" efter många år.
Började veckan innan skolan startade att titta på några informationspass från förra året. Men hann inte med alla innan det blev väldigt mycket
med de nya kurserna. Hade önskat mer tid till att hinna titta på och sätta sig in i högskolans värld. Det tyckte jag var svårt eftersom jag inte har
någon erfarenhet. Jag upplevde starten som väldigt tuff och mycket nytt som jag inte förstod mig på. Det var ett helt nytt upplägg för mig. Nu i
efterhand inser jag att jag skulle ha behövt se dessa infopass innan skolan började för att slippa den extra stressen av att inte veta hur saker
och ting fungerar och vad som förväntas utav mig.
Informationspass 1 torde förtälja att studenten förväntas vara född med Internet samt ha den handburna datorn on-line och fasttejpad på armen
dygnet runt.
Jag har studerat på annat universitet tidigare och kände att jag inte behövde det.
Kom in på en resevplats
Dålig information överlag.
Jag hade inskolning av sonen på förskolan pga fick inte plats på förskolan förrrän i sista stund
Dåligt placerade många gånger.....
Hade ingen anning om att alla dessa saker fanns.
Dessa pass är oftast under lunchen. Jag åker hem på lunchen för att gå ut med mina hundar.
Allt borde finnas tillgängligt via webb så även distansstudenter kan ta del av info.

Vilket eller vilka områden skulle du vilja att det fanns ett informationspass om?

Vilket eller vilka områden skulle du vilja att det fanns ett informationspass om?
Kurserna, hur kursena går till som helhet.
Stress
Vet ej.
Tycker ni täcker upp det mesta.
Introduktion för distans elever, som tydliggör.
Hur man får tag på viktig information om högskolan och studierna
Inget speciellt. Det som finns nu verkar vara bra.
Hur man skriver tenta.
Hur man använder blackboard.
Bra fråga.
Skolaktiviteter
Inget att tillägga
inför kurser och viktiga saker att tänka på
Vet ej
Anser att samtliga viktiga områden var med.
Olika bedömningsformer som man kan stöta på under ens tid på högskolan.
Inget speciellt
Tentor
Vet ej
Mer hur man skriver uppsatser och använder sig av referat så man inte behöver sitta och leta det själv och bli osäker på om man har gjort rätt
Vet ej, saknade inget.
Det hade varit bra om någon nämnt att man numera måste anmäla sig inom programmet
De informationspass som fanns detta år var bra.
Referensskrivning
Referens information, hur skriver man referenser?
Tentamen och seminarierna
Vet inte
Kontakt med lärare ångande betyg man fått
Inom biblioteket
Tentamen och andra exeminationsformer
tyvärr hann jag inte gå på studieteknink infopasset, vore bra om det filmades och las ut online!
Jag tycker att de infopass som redan finns på skolan är bra.
Boende
Om hur man får fram vetenskapliga artiklar på bästa sätt.
Inget jag saknade.
Vet ej men man borde ha fått en karta över hela skolan. Många är nya och känner inte till högskolan och eftersom att den är så pass stor skulle
en karta u underlätta.
Blackboard och ladok
Det vore trevligt att få känna till alla salar och övriga utrymmen som är tillgängliga för oss elever och vad man kan göra där och inte bara på sin
egen akademi.
Alla som var under med under årets informationspass. Eftersom alla har varit nyttiga för mig som ny student.
Matsalen.
Ett pass med skrivarverkstan skulle nog vara bra för oss nya studenter. Hur man referera mm.
Kanske en rundtur av skolan
om hur man skriver akademiskt, och information om referenser och fotnoter. Om plagiat och vad det innebär.
Information om CSN och de ekonomiska med att vara student
Akademiskt skrivande redan första veckan, mer schemalagda pass om studentportal, ladock och blackboard, svårt att hinna mes på rasterna
Hur man läser och tolkar uppgifter och mål. Vad förväntas av mig.
De olika portalerna på hemsidan kanske? Och om att referera, hur man skriver etc. Det kanske finns redan? Passet om studietekniken var
suverän!
Akademiskt skrivande, uppdelad i olika pass.
Väldigt informativt pass, men svår att ta in allt på en gång.
Vad som krävs för att klara av ett högskoleprogram
Ett pass inriktat på distansstudier
Ingen åsikt.
Mer än referenser/citat och plagiat.
Är nöjd :)
Vet ej
Hur man anmälar sig till tentamen
Fritidsaktiviteter för studenter, kostnad effektiva, liknande frisbee golf som finns i närheten utav campus
Ett digitalt informationspass om biblioteket och dess tjänster, skulle vara bra om det finns tillgängligt att titta på när som helst, för som studerar
på distans och inte kan åka till Gävle.
Skolans lokaler och husnummer
Hur man refererar enligt de referens manualer som används på campus, t.ex. Apa
Vet inte.
Inget jag kan komma på
Flen eller Katrineholm
Jag tycker att de informationspass som finns verkar räcka
Akademiska texter
Vet ej kanske lära känna Gävle.
Studieteknik
Hur det är upplagt med utbildningsledare och hur de tänker att de kopplar föreläsningar till kursen.
Jag skulle önska att det fanns en kurs/föreläsning i att lära sig skriva akademiskt på Blackboard
Vet ej!
Vet ej
Kåren och studentföreningen. Om de olika aktiviteter som finns typ.
"Optimera din studietid"
Kurslitteratur och studieteknik

Något om vilka hjälpmedel man har rätt till i skolan. Jag som förälder och är ofta sjuk men även har kroniska sjukdomar skulle det vara skönt
att veta vilken stöttning som finns att få från skolan.
De i fråga 9. Samt om gruppdynamik och härskarroller.
Om tentamen och stöd under studietiden samt stresshantering.
Hur man kan ta vara på tiden när man pendlar.
Vet inte faktiskt.
Tentatips
Studieteknik
Blackboard
Alla de som ni har! känner inte att något saknas,
Hur distansundervisning är upplagd och hur det fungerar.
Om det nya sättet att bedriva utbildning på är bättre - varför ökar då avhoppen i samma eskalerande takt som grundkunskaperna i kärnämnen
från Gymnasiet ständigt sjunker? Om Facebookgrupper föreslås av både studentkårernas representanter såväl som föredragande "lärare" så
blir det märkligt. Facebook & Blackboard ersätter bildning, tragiskt då det är en väsentlig skillnad på bildning och utbildning.
Hur man tar del av kår/föreningsverksamheten och vad de gör.
De..... Kluriga.... Funktioner och plattformer ni använder er av. Blackboard känns fortfarande krångligt, och då har jag använt det genom annan
skola där det fungerade mycket bättre. Kanske att ni förklarar lite hur ni använder er av era digitala medier.
Vet inte.
Mer om stresshantering och hur man lägger upp sitt studerande.
Vet inte
Tentor, upplägg, referenshantering
Vet ej.
Det är nog av de som finns. Stress och hur man studerar på bästa sätt.

Hur fick du information om informationspassen?
Hur fick du information om informationspassen?
På introduktionsdagen
Via hig.se/nystudent
Via nyhetsflödet på studentsidan, hig.se/student
Via nyhetsflödet i Studentportalen
Via Facebook
Via informationsskärmarna på campus
Via mitt program- eller kursschema
Via lärare
Via kåren
Via studentföreningarna
Fick ingen information om informationspassen
Om annat, specificera
Summa

Antal svar
178 (32,2%)
237 (42,9%)
68 (12,3%)
26 (4,7%)
27 (4,9%)
30 (5,4%)
159 (28,8%)
72 (13,0%)
16 (2,9%)
15 (2,7%)
75 (13,6%)
24 (4,3%)
927 (167,9%)

Om annat, specificera
välkomsttalet
Maile
Via mitt schema på hig.se
En vän
Kom in på reserv senare och missade detta
Vänner
Jag tror att jag säkert såg något på Blackboard men visste att jag inte skulle kunna vara med så brydde mig inte om att lägga något på minnet
Hade inte börjat än så det var därför jag inte kunde delta
Blackboard
Schemat i KronoX
Efter klickande mellan länkar på webbsida dök det upp. Tror det var via något välkomstbrev.
Minns ej
Anslag på bb
Var med på schemat
vissa under introduktionsdagen andra inget
kurskollegor
Studiekamrater
Minns inte
Mejl
Mejl
Klasskompisar
Mail

Vad tyckte du om föreläsningen i studieteknik?
Vad tyckte du om föreläsningen i studieteknik?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dålig
Mycket dålig
Deltog inte
Summa

Antal svar
89 (16,1%)
106 (19,2%)
13 (2,4%)
2 (0,4%)
2 (0,4%)
340 (61,6%)
552 (100,0%)

Hur kan föreläsningen i studieteknik bli bättre?
Hur kan föreläsningen i studieteknik bli bättre?
Bra föreläsning för ny student och bör finnas varje år
Mer tid bör läggas på det och tid för diskussion
Det kan bli bättre genom att inte vara nedlåtande mot oss studenter, annars var informationen väldigt tydlig
Va inte så mycket man kunde använda sig av
Tyckte den var bra där han förklarade hur man gjorde och vad som behövdes.
Vet inte
Den var bra.
Mer strukturerad föreläsare
Har inget konkret att säga som skulle kunna förbättra.
Man blev lite skrämd. Fast det är nog person till person. Men vi som kände varanntyckte att att det var stressigt samtidigt bra
Jag tycker att föreläsningen inte kan förbättras eftersom den fick mig att plugga inför kommande tentamer på ett mer effektivare sätt än vad jag
har gjort.
Tycker den var fantastiskt bra, fängslande.
Första halvan handlade inte så mycket om studieteknik, enligt mig
bra presentatör som fångade intresset.
Jättebra, härlig lärare. Mycket humor, men samtidigt bra info
Hmm, kanske gå in mer på hur man kan hitta och utforma sin egen studieteknik. Hur man vet och upptäcker sin egen teknik.
Skulle kunna delas upp i 2 omgångar.
En vid termin start, lite lättare och en mer genomgående längre in i terminen.
Mycket givande den jag var på annars.
Den var bäst
Mer konkreta tips
Ha lite mer bilder, kortare rast och att alla lärare har mikrofoner så att man hör även om man sitter längst bak
Men lite för lång
Att den är riktat enligt den referens manual man använder.
Lite kortare, koncentrationen försvinner efter 1 timme
Faktiskt inte
Vet ej
Komma på nya tekniker, pratas mer om studieteknik
Tyckte att den var jättebra! Bra och tydligt upplägg.
Tyckte den vad jätte bra så inget behöver bli bättre.
Föreläsaren var stundtals otydlig och pratade om vissa irrelevanta ämnen, ändra på det tills nästa år.
Gå in på hur man ska göra istället för att visualisera saker som inte riktigt hörde dit.
Inte så utdragen.
Vet inte.

Varför deltog du inte i föreläsningen i studieteknik?
Varför deltog du inte i föreläsningen i studieteknik?
Dagar och/eller tider passade inte
Kände inget behov
Visste inte om att föreläsningarna fanns
Annan orsak
Summa

Antal svar
148 (43,8%)
84 (24,9%)
52 (15,4%)
54 (16,0%)
338 (100,0%)

Annan orsak
Distans
Avstånd
Jobbade
fanns ingen tid
Fast det fanns ett behov
Var på lunchtid
Var på samma tid som lektioner
Skulle bli för mycket åkande mellan ljusdal & Gävle.
Jobbade
Jobbade
distansstudier
distansstudent
Bor 96 mil bort
Var bortrest
Hade för avsikt att delta, men det föll bort
Bor ej i Gävle
bor ej i gävle
bor i sthlm
Reservplats
Bortrest
Jag jobbade
Sen antagen
Bor för långt bort från Gävle
var inte antagen på programmet vid den tidpunkten
Glömde bort det tyvärr, hade annars velat gå.
Har barn och har studerat tidigare.
Jobbade.
inskolning på förskolan
hade förhinder
Sjuk
Då det blir ett så stort projekt för mig att åka upp till Gävle och inte kunde delta via distans var det återigen det som satte käppar i hjulet.
var ej på plats
Jobbade tyvärr
Distansstudent
Finns inte för distanselever
Studerat tidigare
blev sjuk

Hur fick du information om föreläsningarna i studieteknik?
Hur fick du information om föreläsningarna i
studieteknik?
På introduktionsdagen
Via hig.se/nystudent
Via nyhetsflödet på studentsidan, hig.se/student
Via nyhetsflödet i Studentportalen
Via Facebook
Via informationsskärmarna på campus
Via mitt program- eller kursschema
Via lärare
Via kåren
Via studentföreningarna
Om annat, specificera
Summa

Antal svar
162 (32,4%)
185 (37,0%)
48 (9,6%)
17 (3,4%)
20 (4,0%)
24 (4,8%)
177 (35,4%)
86 (17,2%)
7 (1,4%)
9 (1,8%)
26 (5,2%)
761
(152,2%)

Om annat, specificera
Kan ej minnas att jag fått info, kan ha fått ändå men att jag inte kommer ihåg det
Via Den här enkäten
En vän
fick inte
Vänner
Blackboard
Minns ej
bor ej i gävle, ej sett någon information
fick ej
Fick inte det pga reservplats
En annan elev
Gymnasiet
ett av passen tror jag var med på schemat
Via blackboard
Schemat
Blackboard och studentportalen
kurskollegor
Vet ej
Klasskompisar
Mail
Annan student
Blackboard

Vad tyckte du om Högskolans välkomstmässa den 7 sept?
Vad tyckte du om Högskolans välkomstmässa den 7
sept?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dålig
Mycket dålig
Deltog inte
Summa

Antal svar
46 (8,3%)
89 (16,1%)
5 (0,9%)
0 (0,0%)
1 (0,2%)
411 (74,5%)
552
(100,0%)

Hur kan välkomstmässan bli bättre?
Hur kan välkomstmässan bli bättre?
Jag tyckte den var bra, roliga välkomsttalare jämfört med förra året.
Tyckte mässa kanske var lite rörig i sig så en karta där alla står och vart man skulle kunna gå skulle vara hjälpsamt för det var lite mycket att ta
in.
Fortsätt så
Genomgång av den med klassen innan
Ännu fler utställare
Välkomna mässan var väldigt bra
Bättre information om den.
Den var bra
Den var bra som den var. Personligen upplevde jag dock att det var lite stökigt under dagen. Men det kan också ha varit alla nya intryck och
stress från skolstarten. Dagen överlag fyllde alla krav som skulle kunna ställas.
Mer företag som passar mitt program.
Inget jag kan komma på som kan ja varit bättre
Fler tävlingar och kanske fika(?) för att locka dit fler studenter
Detta var så kul och inspirerande!
Tycker det var bra
Alla studentföreningar samlade i ett kluster!
Det var väldig, mycket folk och alldeles för hög ljudnivå på liten yta. Skulle säga att den skulle hållas i större lokal.
Vissa började ställa ner sina bås vid ca 12:30 vilket var synd.
Svårt att säga. Jag minns bara att själva miljön upplevdes ganska ovälkomnande om man gick dit ensam. Det kan ju bara bero på personlig
åsikt. Kanske ett flyer med information om utställare, så att man vet vilka (stånd) man letar efter?
Vet inte
Att köra ingormationen lite långsamare.
Har ingen aning.

Varför besökte du inte välkomstmässan?
Varför besökte du inte välkomstmässan?
Dag och/eller tid passade inte
Inte intresserad
Visste inte om mässan
Annan orsak
Summa

Antal svar
170 (41,5%)
61 (14,9%)
118 (28,8%)
61 (14,9%)
410 (100,0%)

Annan orsak
Distans-Student
Bor ej i gävle
Hade fullt upp med studier
Distans
Avstånd
Sen antgen
Distansstudent
Jobbade
Läser på disstans
Jobbade
studerar distans
distansstudent
Bor 96 mil bort
Hade inte börja pga den sena anmälan
Jag jobbade
Kunde tyvärr inte komma den dagen
För långt att åka
Föll bort, då jag fick prioritera annat
Kunde en ej närvara pga obligatorisk seminarium samma dag på annan ort
Bor ej i Gävle
bor ej i gävle
Distansstudent
Bortrest
Långt att åka
Bor för långt bort
var inte antagen till högskolan
Arbetade den dagen
Jobbade och hade börjat studera på den kurs som började.
Vi hade obligatorisk närvaro på studieorten.
hade förhinder
Var ej i Gävle
Studerar på distans långt ifrån Gävle
var ej på plats
visste inte om den, samt at jag är distanselev och har långt att resa
Studerat tidigare

Hur fick du information om välkomstmässan?
Hur fick du information om välkomstmässan?
På introduktionsdagen
Via hig.se/nystudent
Via nyhetsflödet på studentsidan, hig.se/student
Via nyhetsflödet i Studentportalen
Via Facebook
Via informationsskärmarna på campus
Via affischer på campus
Via mitt program- eller kursschema
Via lärare
Via kåren
Via studentföreningarna
Om annat, specificera
Summa

Antal svar
116 (26,7%)
175 (40,3%)
51 (11,8%)
16 (3,7%)
33 (7,6%)
28 (6,5%)
42 (9,7%)
84 (19,4%)
35 (8,1%)
16 (3,7%)
15 (3,5%)
30 (6,9%)
641 (147,7%)

Om annat, specificera
Samma som förra
I efterhand från mina klasskompisar
fick inte
Via en vän.
Min arbetskamrat var där och representerade jobbet
Av en vän
Visste inte om
Hade inte börjat då
Annan
Fick ingen info
Mejl
Minns ej
bor ej i gävle, ej sett info
fick den inte
fick inte
Visste ej om den
Visste inte om den
Fick inte
Vet ej
Tror inte jag fick någon information, eller så missade jag det helt enkelt.
Visste inte att den ägde rum
Mail
mejl
gmail

Hade ditt program en studentguide?
Hade ditt program en studentguide?
Ja
Nej
Vet inte
Summa

Antal svar
221 (40,0%)
57 (10,3%)
274 (49,6%)
552 (100,0%)

Har du haft kontakt med din studentguide?
Har du haft kontakt med din studentguide?
Ja
Nej
Summa

Antal svar
78 (35,8%)
140 (64,2%)
218 (100,0%)

Vad tycker du om möjligheten att kunna få stöd och ställa dina frågor som rör
dina studier till en "äldre" student?
Vad tycker du om möjligheten att kunna få stöd och ställa
dina frågor som rör dina studier till en "äldre" student?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Summa

Antal
svar
307
(55,6%)
205
(37,1%)
25
(4,5%)
15
(2,7%)
552
(100,0%)

Kommentar
Vi hade det på basåret, det var jättebra.
Ingen aning
Tanken är väl god
Som jag nämnde tidigare skulle de va skit roligt o kunna fråga en äldre student om just kanske programmet eller skolan i helhet
Kan alltid vara bra att veta att mn kan fråga någon som går samma program
jätte bra möjlighet vissa kanske mer att det finns en.
Med studentguide menar jag en person inom studentföreningen Cult&co. som jag kunnat ställa frågor till.
Vet ej vem man ska vända sig till och visste inte ens att möjligheten finns
Skulle vara till stor hjälp.
Otroligt bra. Den personen om någon vet hur det är att sitta i just den sitsen som jag sitter i. Det känns tryggt
Bra idé men det är inget jag vet om vi har på Socionomprogrammet. Om vi haft en skulle jag garanterat utnyttja det!
De är extremt partiska
Kanon! Det är ju de som upplevt programmet som studenter och är därför de enda som kan ge en synvinkel på studierna så som jag kanske
kommer uppleva dem.
Har inte fått inforamtion om detta
Fick infon men har inte kontaktuppgifter till min studentguide.
Finns dock inte för mitt program
Erbjuds inte distansstudenterna?
Har inte så bra koll på vad denna gör och hur jag kommer i kontakt med hen. Tror att jag har någon anteckning med namnet iallafall från
uppropet.
Vi är första årskursen så det finns ingen att fråga
Skulle vara jätt bra, men vet inte om vi har någon sådan
Vet inget om detta. Men vore bra om man fick denna möjlighet.
Jag är första årskullen på det här programmet så de finns inga äldre studenter.
Kände inte att studentkontakten inte var tillräckligt närvarande
Det var väldigt bra att ha en studie guid som hjälpte mig när jag inte visste något så kunde jag gå till den och fråga
Fick introduktion från studentguiden på uppropet, det var ganska mycket nytt den dagen och svårt att ta in allting. tror det hade varit bättre om
vi fick träffa henne någon vecka senare , efter kursstart dvs
Man kan fråga sina frågor som man kanske anser är lite mer allround och inte vill ställa till läraren.
Inget jag reflekterade över men det är säkert väldigt användbart.
Informationen om att ställa frågor till "äldre" studenter har funnits där men jag har inte tagit chansen till att fråga eftersom för tillfället har jag
inget fråga till de "äldre" studenterna.
Högskolan kan kännas väldigt stor, i många anseenden. Att ha någon som kan förklara för en hur saker och ting fungerar vore toppen
Det kanske inte finns för min men det hade ju varit bra om det fanns!
Tog 5 dagar innan hon svarade på mina frågor angående litteratur,på den tiden hann jag kontakta någon annan som svarade samma dag.
svårt att få kontakt.
Vägledning
Hade ingen aning om att det fanns en sådan
Låter ju jättebra.
Fanns ingen
Toppen att det finns någon erfaren att kunna fråga utifall det finns behov.
Effektivt sätt då man kan få fler perspektiv och en mer lik bild av situationen än vad man får av lärare.
Hon är grym!
Det är bra att få tips ur en elevs perspektiv.
Visste inte att det var möjligt
Personligen saknar jag en direkt uppfattning om det, då jag troligen inte skulle söka hjälp av äldre studenter, även om de erbjöd mig hjälp.
Mitt tillvägagångssätt i min utbildning bygger mer på självständigt arbete än genom vägledning.
Trots detta, kan jag uppskatta konceptet och hur det kan hjälpa mina kurs- och högskolekamrater. Möjligheten att få hjälp av äldre studenter
skulle vara till stor vinning för många andra "nollor" och erbjudandet att ge dem chansen att tala med mer erfarna studenter skulle kunna vara
väldigt gynnande.
Behövde inte hjälp
Alltid bra att få en inblick i hur det fungerar.
Hade velat att studentguiden kom och presenterade på uppropet
Detta är en väldigt bra resurs även om jag inte använt honom så kan jag se värdet på denna individ.
Vet inte, pga att jag inte sökt hjälp hos någon äldre än.
Väldigt smart att det finns någon som varit i samma situation som man kan prata med
Däremot verkade inte it-supporten känna till att det finns studentguider och dissade dem lite.
Det är viktigt att kunna bolla idéer och tankar med någon som faktiskt har varit i min sits nyligen. Förståelse är en viktig del av
kommunikationen och i detta fall är den väldigt relevant.
visste inte vart man kunde fråga andra studenter
Har inte fått någon information om detta
Fick inte den möjligheteb
Mycket bra om behovet finns, dock har inte just jag haft behovet än.
hade ingen
Linn är toppen. Räddade en förvirrad själ och skapade trygghet. En riktigt pärla!
Försökte kontakta men fick dock aldrig tag på hen
Mycket bra, kan tänka mig att man glömmer mycket och kanske har svårt att skilja på skolan förr och nu
Om någon är född 1973, vilken "äldre" student avser Ni i frågeställningen?
Säkert bra om behov finns
Har inte fått sådan information.
Hennes mail fungerar inte så hon har inte svarat...
Bra för nya studenter, men som äldre student inte nödvändigt.
Bra sak.
Det är ju bra om man är ny på en högskola och inte riktigt vet vad man ska göra och hur man får tag på kurslitteratur.
Det är säkert bra. Jag har ingen aning,

Hade du problem att skapa datorkonto vid terminsstarten?
Hade du problem att skapa datorkonto vid
terminsstarten?
Ja
Nej
Summa

Antal svar
328 (59,4%)
224 (40,6%)
552
(100,0%)

Om du hade problem med att skapa datorkonto, var fick du hjälp ifrån?
Om du hade problem med att skapa datorkonto, var fick
du hjälp ifrån?
Från studentcentrum@hig.se
Från itsupport@hig.se
Från information på hig.se/student
Från information på informationsskärmarna
Från information på Facebook
Från min studentguide
Från lärare
Om annat, specificera
Summa

Antal svar
14 (4,3%)
133
(40,5%)
50
(15,2%)
5 (1,5%)
2 (0,6%)
2 (0,6%)
57
(17,4%)
65
(19,8%)
328
(100,0%)

Om annat, specificera
Hjälp från andra studenter.
Mina klasskompisar och en föreläsning i valhall
Från IT på plats
It kontoret på Högskolan
Fick ingen hjälp
Jag kunde själv tillslut men det tog lång tid.
Först via information på hig.se/student, sedan har jag haft problem ändå så via Thomas som är ansvarig för ekonomprogrammet
Jag beställde hem lösenord för bb
Kom på en egen lösning
Hade ett konto tack vare tidigare kurs på högskolan
Ja krigade bara på själv
Man fick vänta nån vecka för att kunna komma in i blackboard och starta upp sitt konto
löste det själv
Det var ju knas i början
Svårt att få hjälp, ingen verka veta hur man skulle gå till väga.
Fick lösa det själv
Fick information när det skulle funka igen och vi registrerades manuellt men någon direkt hjälp vet jag inte om jag fick.
min man
Var in till IT-supporten på skolan så fick dom hjälpa mig där.
Från andra studenter
IT support
Annan student
Informationsdisken
Jag ringde till receptionen o fick mycket värdefullt hjälp
Från andra studenter och kompisar som hade samma problem
Vänta tills det fungerade
Kass att systemet inte fungerade som utlovat, än sämre att inte tydligt informera om detta
IT-support fanns tillgänglig utanför Valhall på vid första dagen av insparken
Synd att omläggningen sv datasystemen hamnade mitt i skolstarten.
Mig själv
Kurskamrat
Chattade med någon på skolans hemsida och fick hjälp
IT-avdelningen
Lyckades själv, men tog tid.
Fick info via mejl och webben
Jag löste det själv
Från andra studenter på mitt program
Jag är osäker
Fick inte hjälp. Det fixade till sig själv
Ringa och besöka supporten
It-supporten på skolan
Det var problem med server
Vän
Från mina studierkamrater
På plats itsupport
It kontoret på campus
Annan student
Andra studenter och lärare
Introduktionsdagen, det var strul med studentportal, datorkonto och BB
Löste problemet på egen hand, hade annars kontaktat it
Klarade det själv
Ingen, behövde bara vänta
IT i Finland
Försökte flera gånger och lyckades till slut
Fick ingen tekniskt hjälp, blev bara bollen i en tennismatch. Och det var just tekniken jag behövde hjälp med, inte att läsa böcker, begripa vad
jag läst och sedan kunna bevisa att jag tagit till mig av kurslitteraturen.
Det löste sig tillslut
Löste det själv tillslut.
Väldigt dålig hjälp från IT-support!
Till slut funkade det
Dock tog det lååång tid och krånglade massor
Jag fick ligga på själv många gånger gör att lösa problemet
Annan studerande
på plats av klasskamrater
IT-support på plats i campus

Hade du problem med att registrera dig på kurser vid terminsstart?
Hade du problem med att registrera dig på kurser vid
terminsstart?
Ja
Nej
Summa

Antal svar
350
(63,4%)
202
(36,6%)
552
(100,0%)

Om du hade problem med kursregistrering, var fick du hjälp ifrån?
Om du hade problem med kursregistrering, var fick du
hjälp ifrån?
Från studentcentrum@hig.se
Från mitt akademikansli
Från blackboard@hig.se
Från itsupport@hig.se
Från information på hig.se/student
Från information på informationsskärmarna
Från information på Facebook
Från min studentguide
Från lärare
Om annat, specificera
Summa

Antal svar
19 (5,4%)
19 (5,4%)
20 (5,7%)
26 (7,4%)
20 (5,7%)
0 (0,0%)
1 (0,3%)
4 (1,1%)
190
(54,3%)
51 (14,6%)
350
(100,0%)

Om annat, specificera
Från andra studenter.
Vi blev registrerade genom närvarolista första lektionen
Fick ingen hjälp
En granne som studerat tidigare
automatiskt pga jag var på introduktion
Löste det själv genom självregistrering
vänner
Fick lösa det själv då given info inte fungerade
Jag väntade nån vecka tills det funka
Fick hjälp av min pojkvän som tidigare pluggat.
klassen
Annan student
samma här
vi i klassen hjälpte varandra
Fick lösa det själv
Kursadministratören
Nytt system så mycket fungerade inte
Annan student
Från äldre studenter och kompisar med samma problem.
Systemen fungerade inte så lärarna fick göra det åt oss
Systemet fungerade inte
Klasskamrat
Mig själv
IT-avdelningen
Fick ingen hjälp. Fick hjälp av en annan elev.
fungerar inte än
Från andra på insparken
Vän
osäker
Kanslist, support
Vi blev inskrivna i kursen första kursdagen via lärarna
Vän
Från mina studierkamrater
Annan student
Mg själv
Vän som läst sen tidigare gav mig ett nummer
dit gick inte att registrera sig så det blev upprop klassrummet
Det funkade så fort jag fick igång mitt konto.
Kommer inte ihåg men riktigt besviken på starten på det här prigrammet
Blev registrerar vid kursintroduktionen
Jag fanns inte med i systemet så någon på kansliet fick kontakta antagning.se
En annan elev
Vi blev inskrivna på uppropet.
Studiekamrater
My Lilja delegerade uppdraget att registrera till en kvinnlig administratör.
Det ordnade sig tillslut. Mejlade även och reggade till programansvarig. Var aldrig orolig eftersom ni visste om problemen.
Ringde växeln och bad om att bli kopplad till någon som kunde registera mig manuellt. Växeln var väldigt tillmötesgående och hjälpte snabbt.
Kan tyvärr inte säga detsamma om den ansvariga personen, som inte svarade på 2 dagar och det fanns tydligen ingen annan på hela
universitet som kunde registrera mig.
Technical error
från klasskamrater
elever.

Hur tycker du att informationen från Högskolan kring de tekniska problemen har
varit?
Hur tycker du att informationen från Högskolan kring de
tekniska problemen har varit?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dålig
Mycket dålig
Summa

Antal
svar
72
(13,0%)
223
(40,4%)
163
(29,5%)
57
(10,3%)
37
(6,7%)
552
(100,0%)

Kommentar
Mitt datakonto fungerade inte på skolans nät, men på andra. Men IT löste det tillslut.
Oklarheter vid registrering och dyl. önskvärt med bättre information hur jag bör gå tillväga vid tekniska bekymmer
Just det här med konton o liknande kände jag vi fick väääldigt lite information om, nästan som att man fick klara sig helt själv, som tur så hade
jag klasskamrater som hjälpte till
Bra guider på hemsidan
tycker att det har varit en dålig start och dålig kominakation mellan lärare och support
Det kom för sent vi hann börja och med all stress runt omkring att börja på högskolan så var detta datastrul det sista vi behövde
Eftersom allt är nytt var det svårt att veta hur saker borde/ ska vara. Det blev en stress att veta om man stod med på klasslistan eller inte
eftersom det var problem med att registrera sig och eftersom det fick bli manuellt upprop. Allt löste sig men det gjorde att man blev stressad
Det tog lång tid innan teknikerna justerade problemet, men vad jag har förstått berodde det på att väldigt många hade problem med ex BB
denna terminstart.
Jätte besviken!!! Höll på att missa min inskrivning pga av detta.
Jag har på egen hand ringt och ringt ( telefonerna fungerade inte heller) Fick tillslut tag i min lärare på hennes privata telefon fredag em 16.00
och fick veta att jag skulle vara i Gävle Måndag morgon kl 10.00. Jag bor alltså 80 min bort. Fick i sista sekund tag i boende,vilket var tur. Allt
var fullbokat och hade det inte löst sig hade jag fått sova på gatan! Hade uppskattat om ni hade skickat brev om inskrivning osv utifall att
dataproblem uppkommer
Lite mer information om vad som gällde kunde gärna få framkomma på ett bättre sätt.
Det var lite jobbigt att ingenting fungerade.. som ny student ville jag ha full ordning innan jag började men riktigt så blev det inte..
Tycker dem borde förbättras lite för det var lite klumpigt gjort av dem. Det kändes som om visss inte ens ville hjälpa
Extremt dålig tajming och det gav en skakig start men det är ju sånt som händer. Vi blev manuellt registrerade och fick veta vart vi skulle den
28e det var ju viktigast. No harm done :)
Har stora problem med att söka kurser till nästa termin då de inte finns på antagning.se och får ingen hjälp trots att jag mailat studentcentrum
(inget svar). Ansökan går snart ut och har lagt extremt mkt tid på detta.
Hade kunnat vara mer specifik,de pratade inget om Freja-id
långa köer
Jag fick ingen hjälp trots att jag försökte skapa ett dator konto hemma. Gick till it supporten men blev tillsagd att gå hem och försöka igen. Och
så startade mina kurser så man hade inte tillgång till blackboard där all information blev utdelade.
fick bra hjälp på it-support när jag behövde det
Informationen har kommit sent
Informationen skulle kommit ut tidigare och även alla lärare skulle ha blivit informerade bättre, vissa lärare antog vi hade det när vi började och
vill köra igång direkt men vi kunde ju inte det.
Det skulle ha varit bra att få ett mail med information om att d inte funkar och med information om när det skulle bli åtgärd
Kunde ha mailat studenterna och sagt vad som gäller så man slapp vara orolig att något kunde gått snett.
Blev mycket krångel och otydliga instruktioner hur man skulle "gå runt" problemen för en korttidslösning
T.ex. Anmälan till tentamen. Det fungerade inte och när jag försökte kontakta de ansvariga fick jag ringa i 2 dagar innan jag fick tag på den
ansvarige. Denna information borde gått ut till alla och jag tycker att lärarna borde under våra föreläsningar tagit upp anmälan av alla som ska
skriva tentamen. Eftersom det ej fungerade i systemen att göra det själv.
Eftersom nästan varje föreläsare har givit en kommentar om ämnet.
Att det inte fungerade är inte OK men sånt kan hända. Att inte informera tydligt är kass. Det togmig säkert 10 timmar att försöka följa
anvisningar som inte gick att följa.
Knapphändig information och personal som support kring det inträffade. Som om man inte hade nog i huvudet som ny student.
Det är tråkigt att det fortfarande strular och infon på hemsidan kunde varit tydligare kring strul med studentportalen och blackboard
rörigt. frågorna har bollats fram och tillbaka
Väldigt rörigt och otydligt om vem som gör vad och när man ska göra vissa saker. Som ny student behöver man väldigt tydlig information.
Framförallt otroligt illa att det las en uppdatering runt kurstart. Den skulle lagts långt innan terminen startar så allt är färdigt och testköra tills
terminen startar. som ny student är man stressad kring ALLT. Någostans läste jag eller upplevde att har jag inget datakontona får jag helt
enkelt inte börja- men sen löste sig det ändå. Jag är säker på att det stod så, men även om jag misstolkade det så var det illa skrivet, att jag
inte hade ett när jag började gjorde ju inget alls. Ni ordnade ju det ändå. För övigt funkar det fortfarande inte och det gör att jag tycker
högskolan i Gävle verkar skötas ganska illa.
Ibland var informationen felaktig och skapade mer förvirring
Iaf som helt ny student när man är lite nervös
Tydligt och informerande kring tekniskt strul och tillvägagångssätt!
Har inte berörts så mycket. Men hade kunnat finnas tydligare info på hemsidan innan skolstart.
Fick information om att vi skulle få hjälp med registrering på kursen vid kursstart, så var inte fallet.
Även om det var många problem som skolan inte rådde för gick det ut över studenterna. Inte heller gavs någon direkt förklaring varför system
var nere och varför det inte gick att logga in. Det var väldigt frustrerande att inte kunna planera sin skolstart på grund av tekniska problem, och
det blev inte bättre då det inte fanns en utförlig förklaring lätt tillgängligt.
För lite information för nya studenter vart man ska anmäla sig till olika grejer. Sedan tycker jag personligen det är värdelöst att ha flera sidor
man ska ha koll på! Det hade varit mycket smidigare att ha allt på en och samma sida! Då missar man det sannolikt mindre!
Fungerade först 2,5 efter kursstart
Stressande och mycket jobbigt
Mitt studentkonto fanns, men gick inte att logga in på. Det gick flera dagar in i de första kurserna innan detta ordnades. Mycket stressande att
inte kunna komma igång när det är tänkt.
Jag blev inte registrerad hos CSN så det tog flera veckor innan jag fick CSN-bidrag. Tog kontakt med skolan via mejl och fick till svar att allt
skulle vara löst men det var det inte, så efter flera vändor och samtal löste det sig till slut. Väldigt tråkigt.
Fanns egentligen inget att informera om mer än att vi skulle bli manuellt registrerade och det gick smidigt
Jag kommer inte ihåg eftersom det var tre år sedan jag fixade mitt konto.
Känns oseriöst att man driftsätter ett nytt system utan att testa det först. Kändes inte heller som IT riktig kände till produkten heller i början. Fick
dra rätt många mejl för att komma någonvart.
Det tekniska har krånglat jättemycket för de flesta studenter. Jättetråkigt
Man blev ju oroad över att det inte skulle funka alls så man inte skulle få läsa på skolan pga att man kommit bort i systemet.
Telefonkön bröts (hade väntat i 2 timmar) så jag fick aldrig den hjälp därifrån utan jag gick till it-supporten på skolan. Jättelång kö och väntetid
Tycker det har varit lite luddigt, både vad som är problemet, varför och när det kommer fingera igen. Även förändringarna som skett/sker kring
ladok etc och att kursanmälan sker via antagning.se har det varit mycket förvirringar kring
Jag förstår inte varför man ska anmäla till kurser via antagning.se OCH via ladok...? Eller har jag förstått fel?
Varför behövs det överhuvudtaget? Det är väldigt rörigt att söka kurser hela tiden och därför undrar jag om det i framtiden kanske kommer att
bli att när man sökt ett program så ”ingår” alla kurser i din antagning...?
Det skappade mycket stress i början för mig som en ny student och man måste vänta på svaret från supporten i några dagar eller vänta i långa
köer på platsen hela tiden. Väldigt frustrerande upplevelse!
Skulle registera sig en vecka innan men blev inte förens vid ankomstdagen den 23 augusti som man kunde skapa ett konto på hög och ta del
av info.

Det kom lite väl sent.
Jätte dåliga, inga svar, ingen bråttska att fixa det och ingen empati för att man inte kan komma igång med allt.
Se till att fixa allt sådant före terminen börjar. Man är förvirrad redan som det är de första veckorna.
Framgick inte så tydligt för alla att det skulle vara strul med registreringarna.
Verkligen en stor eloge till dem som jobbade på IT supporten under första veckorna. Grymt mycket att göra men alltid lika trevliga och
hjälpsamma.
Har kunnat vara mer tydlig info.
Skapar stress då man som ny och osäker student ska ta till sig mycket nytt och tekniken inte fungerar.
Lärarna har varit till fin hjälp.
Man har ändå fått klara sig själv mycket.
Olika bud, alla lärare verkade inte veta om det... När man mailadress och frågade så svarade att det gick, men på hemsidan stod att det inte
gick..
Skulle varit bra om informationen var tydligare och att man inte sätter ett datum för att sedan mitt på den dagen flytta fram det datumet
Det krävdes att jag själv sökte mycket information som både varit på hemsidan
Bra information från Eva.b !!
Hade önskat tydligare info om hur man registrerade sig på kurser via Bb!
Bristfällig om jag avser att vara artig. Det har varit mycket "strul". Strul ersätter i princip allt som är IT-relaterat och icke fungerande, det är
uppenbart att Blackboard samt HiG fortfarande dras med så kallade "barnsjukdomar". Länkar fungerar inte, datorer blir stulna eller tappas bort,
LD glömmer att han har föreläsning. Förbättringspotentialen är förvisso skyhög å andra sidan...
Jag deltog inte i uppropet och hade därmed ingen information kring schema och fick tillgång till mitt kursschema först på fredagen innan
kursstart (som var på måndagen).
Ja ni hade Info-rutor men fick ändå spendera mycket tid själv på att söka personer som kunde ge svar eller lösa problem.
Dåligt överlag
Vår ena lärare antog att vi skulle ha läst på blackboard innan studiestart så att vi skulle ligga i fas med vad som var inplanerat. Hur skulle man
kunna detta när man inte kom in på något?!
Kom inte in på Blackboard förrän efter 2 v. Dålig support IT (Goddag yxskaft). Dåligt att man inte kunde svara på deras mejl utan hela tiden fick
starta nytt likadant ärende och beskriva allt igen. Ägnade säkert 20h att försöka komma in på Blackboard. Som distansstudent går det inte att
få någon info om man inte kan se BB. Några timmar innan första seminariet kom jag in. Annars hade jag missat seminariet, eftersom länken till
studierummet fanns där och kursföreståndaren inte kunde hjälpa.
Nu var inte jag en av de drabbade, men hade jag varit det hade det varit lite lugnande att höra, åtminstone på ett ungefär, när problemet
/problemen beräknades att vara lösta.
Inga.
De fanns information om att det var problem och hur man skulle gå tillväga på hemsidan. Även lärare informerade om just det problemet.

Hur svårt upplevde du att det var att hitta en bostad inför din studiestart?
Hur svårt upplevde du att det var att hitta en bostad
inför din studiestart?
Mycket svårt
Ganska svårt
Ganska lätt
Mycket lätt
Behövde inte söka bostad (hade redan bostad etc.)
Summa

Antal svar
13 (2,4%)
36 (6,5%)
65
(11,8%)
38 (6,9%)
400
(72,5%)
552
(100,0%)

Kommentar
Bor i Gävle nära Högskolan så det var inga problem
Pendlar så behövde bara en övernattningslägenhet
Distanskurser av flera skäl, det här är ett.
Letade ganska länge men har äntligen hittat en lägenhet
distansstudent
Bor hemma här i Gävle
Distansstudier
Sambo med min pojkvän sen innan.
pga att ni hade dataproblem och jag inte fått någon info om inskrivning eller någonting som gäller inskrivning
Fanns inga lediga studentlägenheter, hade låga köpoäng dessutom så fick ingen hyresrätt heller direkt.
Via gavlegårdarna
Bor på hotell
Distans
Mest baserat på tur då jag satt och uppdaterade hemsidan och då dök det upp en lägenhet som jag tog direkt.
Jag valde att pendla istället för att söka boende. Dock har vänner till mig inte haft sådana stora svårigheter med att hitta bostad.
Bor inte i Gävle
Pendlar från Uppsala, har bostad där!
Jag kom in på reservplats så då fanns det inte så många bostäder kvar att söka, men jag fick ändå bostad inom en månad vilket är mycket
bättre än somliga andra studentorter *host* Luleå *host* som man inte fick en bostad på även fast man stod i kö längre tid.
läser på distans
distansstudent
Sökte inte, åker fram och tillbaka
Kände en i Gävle som hade en lgh som jag kunde hyra.
Jag hade tur med kontakter
Bodde på vandrarhem
Pendlar från Hudiksvall
Det var ganska svårt, dock inte omöjligt. Beslutade mig dock för att pendla från Bollnäs i slutändan.
Distansstudier. Bor kvar i mitt hus.
Pendlar
Pendlar från Uppsala.
Läser på distans så flytta ej.
Studerar distans
Jag söker fortfarande. Jag visste inte hur jag skulle söka förens det hade börjat..
Bor kvar i annan stad. Distansstudent
Distansstudent
Skulle inte säga att det var lätt men inte svårt heller. Direkt när man vart antagen så fanns det massor av studentbostäder lediga.
Hamnade först i Sätra vilket inte var jätteroligt. Trodde på förhand att det skulle vara ett trevligt område nära skolan men så var det inte.
Bor nära.
Jag hade det nog lätt för jag hade köpoäng sen tidigare hos Gavlegårdarna. Jag vet andra som har fått vänta någon månad innan de hittat
något.

Hur bor du idag?
Hur bor du idag?
Studentbostad
Hyresrätt (ej studentbostad)
Bostadsrätt
Villa/radhus
Inneboende
Andrahandskontrakt
Hemma hos föräldrar
Om annat, specificera
Summa

Antal svar
86 (15,6%)
125 (22,6%)
77 (13,9%)
129 (23,4%)
20 (3,6%)
12 (2,2%)
75 (13,6%)
28 (5,1%)
552 (100,0%)

Om annat, specificera
Distans
Jag har en bostadsrätt i en annan stad och har precis fått en hyresrätt här i Gävle. Som inte är studentboende. Pendlar fram och tillbaka
Pendlar Hudik-Gävle
Kommer flytta till studentbostad i januari
Distansstudier
Pluggar för tillfället på distans då jag inte hittat bostad
I ett torp i skogen ;)
Hotell
Bostadsrätt i Uppsala
Vandrarhem
Bor i annan stad
Ej i Gävle
Hotell när vi har närstudier, distans
med min pojkvän som har bostadsrätt
Hos syster
Distans så i ett annat land
Hemma hos mig, på annan ort
Men hos en vän när jag behöver komma hit på träffar.
Hotell
Distantstudent så bor på hotell
Hyr ett hus
Gästhus
Pendlar eller bor hos en kompis i Gävle.
Andrahand i bollnäs
Bor i Falun
Läser på distans
Bor tillsammans med sambo som är student också
I min hemstad

Fick du tillräckligt med information inför din studiestart?
Fick du tillräckligt med information inför din
studiestart?
Ja
Nej
Summa

Vilken information saknade du?

Antal svar
459 (83,2%)
93 (16,8%)
552
(100,0%)

Vilken information saknade du?
Kring just distansstudier, tekniska problem, kursregistreringen osv
Mycket! Det var många frågetecken som behövts rätats ut, jag vet att det handlar om eget ansvar men det är svårt stt leta reda på information
när man inte vet vad som kommer att tas upp på starten.
Mailade och frågade om kurslitteraturen men fick inget svar.. Stressade upp mig i onödan över den. Då jag inte hittade vissa böcker.
Schema.
Vilka böcker som skall köpas.
Den som tidigare tagits upp.
Konton, informationssatsning o liknande
Finns nästan aldrig för mkt information. Så jag önskar såklart mer.
Mer specifikt om allt så man inte hamnade efter i första kursen från början
Hur och när man anmäler sig till kurser
All generell information om kursregistreringen, kursstart, allt. Jag kände att informationen brast
pga datahaveri hos er fick jag ta red på allt själv
Skulle vilja ha bättre information om vilka böcker man i första hand behöver beställa då jag inte hade möjlighet att beställa de 30 böcker som
står på listan, då vi endast behövde ca. 10 av dem som står.
Otydlig info gällande vilken kurskod som gällde när man skulle söka kursen på blackboard(när man inte automatiskt blev registrerad)
kurskoden i välkomstbrevet var inte samma som på blackboard vilket var förvirrande
Information fanns men väldigt svårt att hitta schemat för närträffar.
Det var väldigt lite information om just det problem som ni hade med återaktivering av konton.
Kring det tekniska hur man anmäler sig till olika saker
Kurslitteratur
Schema, jag arbetade heltid första månaden pga uppsägningstid vilket ställde till det lite att schema och bra instruktioner om hur man hittar
detta fanns tillgängligt på websidan. Jag fick maila en lärare för att till slut få schema skickat via e-post. Och även en uppfattning om hur
mycket tid på skolan studierna innebär. Jag arbetar gärna samtidigt men det var svårt att veta hur många obligatoriska träffar det skulle vara så
jag var tvungen att säga upp mig. Med facit på hand hade jag kunnat arbeta samtidigt och ändå plugga. Jag vet, det är inte att rekommendera,
men jag har den diciplinen och är redan insatt i ämnet nog för att det inte ska uppta 100% av min tid.
Informationen var svårtillgänglig. Svår att hitta.
Fick inte tillräcklig information pga teknikstrul.
Tycker man skulle ha varit tydligare med dataproblemen som fanns. Skapade mycket oro tycker även att man kunnat lägga ut schema för
första veckorna då det ej gick att komma åt pga av datakrångel!
Datakonto
Allt i princip. Jag fick höra av mig till lärarna för att få studiehandledning och kursplan i tid innan resan hit. Även info kring kursregistrering fick
jag själv maila till läraren om.
Hur jag snabbast skulle ”komma in” i utbildningen när har blev antagen sent.
kurslitteratur
Allt kändes lite oklart, skulle vilja ha mer direkt info. Kanske en checklista vad som behövdes göras innan skolstart
Lite oklart vilken tid man skulle vara här första dagen. Jag hittade bara infon i välkomstbrev och där var infon väldigt otydlig.
Upplägg för skolstart
Hur man skulle göra när det var tekniska problem
Om huruvida jag behövde få på första föreläsningen eller inte t.ex.
Att distansstudier innebär så många grupparbeten på dagtid.
Som jag svarat tidigare: man fick leta sig fram till info via olika länkar.
Tillgång till internettjänsterna. Men då vill jag tillägga att jag vet omständigheterna och att det inte har påverkat mig mer än lite stress i början av
terminen. Jag vet att ni inte rådde för det problemet som uppstod.
Hade velat ha schema mm innan
Att ett obligatoriskt (närvarande) upprop skulle äga rum hade jag helt missat. Den informationen borde stå klarare i alla kanaler som
kommuniceras ut till studenter. Dels på hemsidan men även vykortet som kommer hem. Kan vara bra att skriva i ett mejl med.
Hur många träffar på Campus per termin tex
Eftersom det inte gick att registrera sig för kurser så blev det svårt att köpa studentlitteratur i tid.
Information om hur man ska tänka inom programmet, tidigare information om kursschema, kurslitteratur m.m. Berodde mycket på de tekniska
problemen, annars hade vi fått tillgång till mycket information i god tid.
Brev
Ingen sa vilka böcker som man skulle ha med sig till introduktionerna av kurserna.
Pga av tekniska fel saknade jag information om kursen och schema.
Som sagt, konkret rak lättförstådd info saknade jag.
Bb funkade inte så jag fick inget schema då jag inte visste hur jag skulle söka kursen.
Väldigt mycket information eftersom jag gjorde en sen anmälan och blev antagen till programmet sent. Jag hade önskat att träffat någon som
har koll på grundlärarprogrammet som givit mig information. Jag kände ingen i klassen och det var en äldre kompis till mig som är student vid
HIG som visade mig runt och hjälpt mig fixa kort till biblioteket osv. Jag var väldigt osäker i början och det hade varit en trygghet om jag visste
vem jag skulle ha vänt mig till för att slippa vara så stressad mina första veckor då jag började med restuppgifter...
Tycker det var lite otydligt med infon att man överhuvudtaget kommit in. Stod bara antagen på hemsidan å sen fick jag själv söka resten av
informationen.
Tyckte att allt var väldigt "flummigt" skrivet. Det fanns information men inte tillräckligt. Det var många frågor som jag hade som jag tyvärr inte
hittade svaren på.
Var man hittar schema och vilket man ska följa, det stod olika på kronox och blackboard.
Mycket rörigt men det fanns sina förklarliga skäl till varför det var som det var. Jag kom efter på grund av att mitt datakonto var låst. Men de
hade sina förklarliga skäl.
Vad jag skulle göra när datorkontot inte fungerade pga gammalt konto.
Fungerande information
Allt som rörde studierna var luddigt. Tekniska problemen var jobbiga. Ingen hade koll på vilka böcker man skulle ha och sen blev de panik runt
att skaffa alla böckerna på en dag.
Specifik lista på litteratur till terminstart
Att man inte behövde behärska det Svenska språket i skrift. Men det förutsätts att man är uppkopplad dygnet runt samt älskar Facebook.
Schema i god tid. Gick inte att komma åt pga IT-problem.
Hittade inte att det var problem med kursregistreringen, fick inte tag i mitt schema, hade svårt att få tag i personal som kunde hjälpa mig.
Att det fanns 2 Välkomstbrev. Hur distansstudierna skulle fungera, kursansvarig visste inte själv. Jag fick info att vi skulle delta i
videokonferenser via Adobe connect inte via ploycom. Att missade föreläsningar kom upp på wovza inte vicom. Inget fungerade de första 2v.
Och det var väldigt frustrerande.
Information om vilken studielitteratur som behövdes - vilket är en grund för att kunna studera .
Tyckte att jag fick extremt dålig information gällande i stort sett allt.
Hur man ska hantera online tjänster

All info fanns på BB. Jag kom inte in där. Dessutom fanns bara dagar, ej tider, för seminarier. Viktigt att veta för oss distansstudenter eftersom
de flesta av oss jobbar.
Deltog ej, eftersom att jag då inte var antagen
Eftersom jag pluggat vid SU utgick jag ifrån att man skulle få informationen på samma sätt ( utskickat per mejl och på kurssidorna), men det var
mycket svårare att hitta schema, information osv på hemsidan (hig). Det var svårt att veta att jag skulle klicka på välkomstbrevet osv. Jag
letade efter scheman och information på kurssidorna och hade därflör svårt att hitta informationen.
Mer detaljer
Pga datorproblem gick det inte att registrera sig på kursen och få viss info som hade varit bra och förberedande
Saknade att allt var på samma sida. inte att man ska behöva klicka på 5 olika länkar för att hitta information.
Inte saknade men inte hittade välkomsrbrevet och mera.

Hur får du helst information om de aktiviteter som anordnas av Högskolan under
introduktionsveckorna?
(info-pass, föreläsningar i studieteknik, välkomstmässa, studentrelaxen, gratis
fotboll m.m.) Kryssa gärna i flera alternativ.
Hur får du helst information om de aktiviteter som
anordnas av Högskolan under introduktionsveckorna?
(info-pass, föreläsningar i studieteknik, välkomstmässa,
studentrelaxen, gratis fotboll m.m.) Kryssa gärna i flera
alternativ.

Antal
svar
294
(53,3%)
Högskolans webbsida
124
(22,5%)
Högskolans Facebook
Andra sociala medier (t.ex. Högskolans instagram, twitter,
52
etc.)
(9,4%)
161
Via min lärare/utbildningsledare
(29,2%)
73
Sms
(13,2%)
307
Mejl
(55,6%)
100
Muntlig information
(18,1%)
89
Affischer
(16,1%)
47
App
(8,5%)
74
Högskolans informationsskärmar
(13,4%)
65
Studentportalens nyhetsflöde
(11,8%)
165
Via mitt programschema
(29,9%)
55
Via kåren och/eller studentföreningarna
(10,0%)
12
Om annat, specificera
(2,2%)
1618
Summa
(293,1%)

Om annat, specificera
Inte riktigt relevant för mig
black board
Brev
kommer inte delta
Skol kamrater
Blackboard
Brev
ett brev med posten
Inte intresserad
Minns inte, lite blandat tror jag. Det har gått för många veckor för att jag ska minnas.
Skicka ut det överallt så man inte missar

Vad var det bästa med introduktionen?

Vad var det bästa med introduktionen?
Allt var bra!
Jag upplever att jag har klarat mig bra trots missade introduktionsdagar.
Gott bemötande av samtlig personal vid terminsstarten.
Var inte så delaktig i år eftersom jag gått ett år.
Lära känna alla nya klasskompisar
Välordnat och många närvarande lärare som kan svara på frågor!
Föreläsning i studieteknik
Lättöverskådlig
Bra info
Att få träffa mina klasskamrater och lärare.
Lagen som man blev tajta med.
Att den kändes välkomnande.
Bra fråga.
Jag deltog ej
Insparken
Det bästa var väl att träffa sina klasskompisar & lärarna
Kursens struktur
Träffa den nya klassen!
Att få lära känna skolan och hur den fungerar
Insparken. Genom den fick man lära känna skolan på ett lättsamt och roligt vis.
möjlighet och få lära känna nya kurs kamrater och få en bra start. med viktig information
All information man fick var nyttig information.
Berätta om vårt program
Presentation av studenterna så vi fick chans att lära känna varandra
Att lära känna folk
Mycket information delgavs
Att man fick första studiehandledningen
Fick lite bättre koll på allt
Att vi fick så pass bra information och att alla är så otroligt öppna och trevliga och verkar glada över att ha oss där. Otroligt kul att det anordnas
så mycket för oss nya och jag är extra glad åt mina kursledare och lärare som varit så otroligt fina och bra med oss på alla sätt och vis.
Många olika aktiviteter att välja emellan! Riktigt kul med ett stort engagemang från skolan och kåren
Jag fick hjälp när jag behövde det!
Insparken!
Det bästa var uppropet då en hade möjlighet att träffa alla kurskamrater.
var inte där
Man kände att man kom igång och saker klarnade lite
Se lärare, studenter och få information om Gävle samt vad som kan anordnas etc.
Bra med en samlad dag med matnyttig information i kombination med upprop. Man fick veta mer om man HiG och Gävle har att erbjuda.
Mina lärare, dom är jätte trevliga!
Allt
Att den innehöll det mesta jag kan komma på att det behövs för att man som ny student ska lära sig hitta bland allt nytt.
Studentföreningarnas introduktionsvecka. Jag deltog i Gefleteknologernas inspark och det var jättekul. Man lärde känna nya studenter från
olika program och även studenter som gått här i ett år eller mer.
Att man kände sig ordentligt välkommen!
Vet ej
Jag tycker det var jättebra att det fanns flera olika tillfällen att få information. Om ett datum inte passade kunde man välja ett annat. Sedan var
informationen överlag bra och en stor hjälp!
All trevlig och hjälpsam personal + äldre elever
All bra information
Att man fick det grundläggande information om skolan
Vår lärare Bengt
Info mässan
Att träffa klassen
Finsittningen. Gemenskapen.
Så att man visste vad som gällde
?
Att få information innan man börjar så man har lite koll på vad som komma skall.
Värdefulla informationen
Läran
Insparken!
Insparken
Att lära känna skolan och nya studenter.
Välkommanden.
Informationen på plats
Guidade turen runt campus.
Bra info, vad man ska tänka på så man kan planera lättare.
Trevliga lärare, lite rörigt med datasystemen men annars bra.
Allt var lika bra
Att nödvändig användbar information berättades.
att man kunde förbereda sig mentalt för studierna och allt vad det innebär
Viktig information, hur allt skulle vara
Jag var ej med på introduktipnsträffen.
Man kände sig väldigt välkommen, och blev peppad att börja plugga.
Informativ.
Att äntligen förstå lite om vad som försegår
Att man fick information om allt från hur skolan ser ut till hur man registrerar sig etc.
Påseb

vet ej
Samvaron
Peppen man kände när man gick därifrån! Den goa och positiva energin.
Ingen tydlig åsikt, deltog inte i större utsträckning.
Snabba svar när de uppstod frågor
Stämningen
Att få se rektorn
Eftermiddagen då vi hade rollspel
Att introduktionen gav en klar bild av hur högskolestudierna skulle se ut, samt att det gav en samhörighet till programgruppen. Bra presentation
av kursledare och lärare.
Fick en överblick och information om mitt programs kurser och fick träffa lärarna inom dessa. Gav lite mer struktur
Man får lära känna massa nya människor!
Om den ligger så den inte krockar med egen studietid
Att jag fick höra kring min nya stad jag ska bo i. Lärorik information och att veta att det finns gott om stöd för oss studenter i olika sammanhang
Man blir välförberedd
Få en känsla av skolan.
Rundturen
Vet inte
Sin helhet
Att det kändes välkomnande.
Deltog inte
Tydlig genomgång av högskolan och Gävle som stad för att lära länna dessa lite bättre
Att man kände sig välkommen! Skolan verkar vara mån om sina elever och det finner jag otroligt viktigt för mig själv och mina skolkamrater.
Att jag fick info om vad som ska ske i kursen
Information
Den kändes väldigt proffsig.
Vet ej
Intressant
Men att man fick träffa lärarna och få information om skolan i den korta resumé som blev. Men ganska översiktligt. Torrt och formell
presentation med inslag av aktivt deltagande som löste upp lite av de torra och formella med handuppräckning i aulan.
Träffa lärare och studiekamraterna
var inte på den...
Hemsidan
Roliga aktiviteter och bra fogdar.
Kommer tyvärr inte ihåg
.
Studenterna som gick programmet
Att man fick svar på de frågor man hade
Alla företag som stod och delade ut lite saker och informerade en.
Varmt välkomnande och tydlig information
Check listan
Att hjälpa nya studenter in i det hela. Vet själv hur krångligt det var när jag började för tre år sen, så att hjälpa de nya fram värmer mitt hjärta :)
Kände mig välkommen.
Att man fick veta mer om Gävle som studentstad och om högskolan. Den fick också mig att få mer motivation!
Viktig information som behövdes för att lugna sin egen stress och förstå hur man skulle komma in i studierna.
Den var peppande och bra med information. Den kändes ärlig.
Vet ej
Välkomnande känsla. Få se skolan och området. Möta personal.
Att skolans chef och andra pratade om sina känslor och upplevelser att börja studera. Så fick jag slappna av lite och började tänka när de
kunde så kan jag också.

Träffa nya människor och nya vänner.
Alla "souvenierer" man fick genom sitt förbund (i mitt fall lärar- och lärarnas riksförbund
Tydligheten
Jag fick reda på det jag behövde för att veta hur resten av kursen skulle gå till.
Att få träffa lite folk man skulle gå programmet med. Få sin studiehandledning och info.
Fick koll på saker
Alla nya människor som man lärde känna.
Träffa nytt folk.
Man fick veta mycket om hur allt fungerar på högskolan.
Insparken
Fick veta mycket både om högskolan och Gävle.
Träffa studiekamraterna eftersom vi annars studerar på distans!
Allt
Föreläsaren i studieteknik. Riktigt bra och rolig föreläsare.
Nödvändig information för kurs och program finns att utläsas
Få ett ansikte på lärare/kursansvarig.
Träffa nya kamrater
Att man känner sig så välkommen! Bra information, finns verkligen ett stort utbud av information.
Att den var kort, även om den var "uppfostrande" för de som har en fäbless för att förödmjukas.
Att man enkelt kunde hitta litteraturlista och kursmoment.
träffa nya personer
Välkomsthälsningen
Biblioteksinformation.
God information
Att få träffa utställare (fackförbund för lärare) och chansen att träffa de man ska studera med.
Att träffa klassen.
Bästa var att man fick saker som visade att vi nu fattiga studenter ska också få göra vissa saker som vi inte kansle alltid ha råd med.
Helheten

Deltog inte i introduktionsdagen, men fick svar på väldigt många av de frågor jag hade under programstarten.
Föreningarnas inspark
Tydlighet
Bra mjukstart för att komma in i det hela och känna av stämningen i Gävle genom att gå vadnringar m.m..
Välkomsthälsningen och rundvandringen.
Mannen med gitarren var tydligen en höjdare
Bra lärare, härlig miljö och positiv stämning
Kan inte bestäms.
Ingen aning
Allt i sik helhet var bra.
Det fanns ingenting som var bäst med introduktionen.

Hur kan högskolans introduktion bli bättre?

Hur kan högskolans introduktion bli bättre?
Lägga till lite gratis fika.
Jag hoppas att kåren kan ha ett café som pressar priserna på bla. Frukt, kaffe och enkla smörgåsar. Det är på tok för dyrt för en student just
nu.
Tycker den är bra
Svårt att svara på då jag inte deltagit i någonting. Har dock inte haft att göra med dålig introduktion etc, utan pga att jag bor i Stockholm och
redan har en examen så jag har inte känt behovet.
Bättre information. Blev mycket och rörigt på hemsidan. Bättre information vid tekniska problem, skall inte behöva lösa det själv utan att lärarna
inte vet något när man är ny.
Vet inte.
Bjud på mat eller pauser. Ibland hann man inte ens äta innan man skulle börja dricka, blev för stressigt
Ge oss möjligheten i klassen lära känns varandra.
På många sätt uppenbarligen. Hela programmet ter sig oseriöst just nu.
Deltog ej
Bättre prat i aulan, rektorn var bra, men dom andra var bara lite luddig. Samt lite längre möte med klassen och lärarna.
Sammanfatta det viktiga o peppa eleverna inför de kommande åren!
Ha insparken den veckan alla börjar och inte en vecka innan, många kan ha sommarjobb och de är viktiga pengar till studietiden
mindre om framtiden prata mera om första terminen inte vad som händer i års kurs 3 exempel annars bra information
Genom mer planering och en mer strukturerad introduktion.
Fortsätt så
Mer diskussion bland studenterna
Vet ej
Tydligare kring hur anmälan till kurser fungerar
bättre luft i salarna!!!! speciellt 32:2XX alltså är vi 90 elever är luften slut efter max 1 h
Som tidigare, nere specifikt om det som kommer att hända
Vet faktiskt inte, är så otroligt nöjd ändå!
Vet ej. Jag är nöjd!
Anordna så att informationen kommer ut till alla studenter och inte bara dem som var med på upprop
var inte där
Vet ej
Vet inte
Guidningen behöver gås igenom mer med de som ställer upp som guider. Eventuellt att kursledare kan tala lite kort om infopassen, göra lite
reklam för dem så att säga, så att man får reda på mer om dem.
Tydligare. Inte lika rörig
Bättre info i förtid innan själva dagen
Visa runt disstansklasserna när de är där och ha mer info runt själva skolan
Vara mer tydlig vad som gäller vid de olika tillfällena för de som missat någon dag.
att introducera även de studenter som kom sen in
Tydligare var man hittar info
Genom att se till att program och hemsidor fungerar blir det enklare som ny att förstå och inte lägga ner tid på att tex kontakta IT eller andra
personer för att saker inte fungerar. Lätt att missa information då.
Information via mejl
Tykte den va bra förutom strulet med it problem
Jag har ingen kommentar om ämnet eftersom jag tyckte att det var bra informationen, bra föreläsningar så att jag ska kunna klara av mina
studier.
Att åtminstone informera om datastrul med att öppna datorkonto och sedan behov av hjälp för att registeras
Musik.
Lösa tekniken bättre
Mer info om litteratur, tenta, grupper, vad man hela tiden ska ha i åtanke under skolgången.
Mer samlad info! Kändes väldigt rörigt att hitta.
Fungerande system, kanske lägga en omläggning av systemen vid ett annat tillfälle inte när det är en terminsstart.
KAn inte komma på något
Tydligare
Jag var ej med på introduktipnsträffen.
Hmm.... inte lika lång kanske.
Förbereda mer innan
Detta kan göras genom att förbereda sig bra för denna dag.
Detta kan göras Tilldela alla gamla studenter till att hjälpa nybörjare och var och en varje student assisteras enligt deras färdigheter och deras
program.
Studenter kan uppmuntras att göra detta genom att ge dem vissa incitament eller studiepoäng etc.
Förbereda på alla frågor angående de tekniska problemen
Vet ej
Som relativt erfaren student i 30-årsåldern kändes inte så mkt med introduktionen relevant. Det jag saknade var att inget moment gav en
tydligare uppfattning om vilka som egentligen går i samma "klass" som jag. De flesta studenter har även efter snart 2 månader väldigt dålig koll
på vilka som läser samma program, samma år som en själv. Någon aktivitet som främjar sammanhållning till ens närmsta studiekamrater
skulle varit bra.
Mer information på hemsidan när de är tekniska problem
Mindre grupper vid nollning
Få prata mer mellan elever.
Tidigare information om litteratur till första kursen.
Fixa internet-tjänsterna så att de kan kommas åt lättare.
Mer information om introduktions dagarna för oss distanselever.
Skicka ut mail med era sociala medier, vad ni heter o.s.v för då kan ni sedan skicka ut information där!
Vara noga med att det är upprop på plats på HiG
Den är tillräcklig bra redan
vet inte
Den va bra
Vet inte

Vet inte.
Vet inte pga att jag inte deltog
Måste tänka på att eleverna ör nervös, var tydlig med viktig information
Jag tycker att det jag har tagit del av har varit jättebra, informationsrikt och utförligt gjort.
Hjälpa med att registrars kurser
Mer information i förberedande syfte. Känner fortfarande att jag inte har koll på allt nu, efter ca 1 månad som student.
Den var bra.
Vet ej
Men mer ledigt och avslappnad och roligare presentation och inte rada upp massa saker.
Fler föreläsningar på webben för oss distansstudenter.
Effektivare dagar på campus. Tyckte tex att kursstarten (första dagen) inför kursen jag läser nu; Kunskap och lärande ur ett historiskt och
nutida perspektiv (Grundlärare F-3 distans) var mycket dålig och ineffektiv.
Det tekniska bör fungera bättre. Blir en inre stress när msn är ny student och det inte fungerar.
Vet inte hur den var...
Går inte
Tycker den var bra i sin helhet. Dock så vill jag påpeka att det är dåligt att man ska välja sina egna grupper i skolan i vissa kurser.. jag som inte
lärt känna andra i klassen hade svårt att skaffa grupp och blev "bortvald" av dom få som jag lärt känna lite. Tror ingen skulle säga det högt rakt
ut. Fick mig att varken känna mig uppskattad eller motiverad när man egentligen bara vill känna att det ska vara kul att lära sig något nytt.
Tycker ingen ska behöva känna sig utanför pga att man själv måste fixa grupp till arbeten. Hört att några andra högskolor tydligen förbjuder
det.
.
Den var bra
Bättre information om hur man ska ta sig in på högskolans olika sidor och var man hittar det nödvändigast i början.
Utifrån min upplevelse tycker jag att guiden runt högskolan borde förbättras. Jag funderade på en app som har en karta runt högskolan där du
börjar med hjälp av din mobil öppna gps plats, appen blir aktiverad och visar din position. Det finns en sökfält där du kan skriva in sal tex,
99:220 och den visar dig antingen hur du tar dig dit eller visar en bild på byggnaden.
Tydligare annonsering gällande evenemang även via en app. Vidareutveckla KronoX-appen kanske kan vara ett sätt :)
Att man på programmet har övningar för att lära känna varandra bättre och få veta varandras namn.
Vet ej
Informationen som gick ut ang. kurslitteratur kan förbättras för kurs 1 så den blir väldigt tydlig. Allt för att minska stress.
Viktigt de första dagarna i kurs 1 och 2 för oss som läser distans, att det inte blir så mycket ändringar i sista stund. Byte av lokaler t.ex. Det tar
tid att lära sig hitta och känna sig trygg med det.
Viktigt också att det finns god förståelse för att det tar mycket energi för oss att ta in en ny miljö och en STOR grupp människor inom några få
dagar.
Att bjuda med någonting gott, ficka kanske efteråt.
Tydlighet i informationen.
Att man informerar att det är samma information som var den 23/8 som den 28/8 så att man inte behöver åka två gånger för samma info.
Tycker det har varit bra.
Vet inte riktigt.
Möjligtvis bättre guidade turer.
Det tog för mycket tid till strul m registreringarna.
vet ej
Vet inte.
Information om vilka kurser som kan kombineras med programmet som läses och om det går att kombinera annan examen med den man
läser.
Lägga upp ett kortfattat brev/info på bb tex för mycket info ska in om allt och även om man antecknar så missar och glömmer man saker...
Bättre på att informera
kan nog inte bli mycket bättre, tycker att ni har fått med allt!
Det korta svaret lyder, behandla vuxna människor som vuxna människor. Det långa svaret får ej plats i den här enkäten.
Ang. Fråga 25 - det blir väldigt svårt att betygsätta intron när man aktivt valt att inte delta i den. Eftersom fråga 25 är obligatorisk går det inte att
skicka i sina svar utan att fylla i frågan...
Det var för rörigt för oss nya studenter framförallt för oss som läser på distans. Mer info via mail, i god tid (ca en vecka innan åtminstone).
Jobba lite på att upplevas som välkomnande. Just introduktionsdagen. Det var inte helt stelt, men något kändes lite fattigt på den arenan.
Kanske en liten välkomstpresent eller något.
Kanske att man på något sätt kan få lära känna de man ska studera med, men i och med att jag studerar distans så var det inte så många
distanselever på plats.
Mer grundlig information!
Fler saker och bättre marknadsföring
Den är bra
Mer organiserat
Effektivare och samspelta lärare så det inte blir rörigt
Fixa en rundtur till kåren där de också presenterar sig och inte bara ordförande som säger några få ord på hälsningen..
Tydligen så tog de inte namn på alla vid programupproret (introduktionsdagen) så en del var ej markerade som närvarande fast de var där. Mer
noggranhet skulle hjälpa alla i detta fall.
Det var otydligt vilka som gick i ens egen klass (blandade med andra klasser i starten) och vi fick ingen introduktion av varandra, vilket gjorde
det svårt att hitta någon att "vara med". Det kändes ensamt och jobbigt
Som sakt mer person el som kan hjälpa människor som behöver lite mer hjälp.
Ingen aning
Jag upplevde den som bra och är nöjd med det.
Vet inte faktiskt.

Betygsätt högskolans introduktion i sin helhet på en skala från 1 (underkänt) till
10 (mycket väl godkänt)
Betygsätt högskolans introduktion i sin helhet på en skala
från 1 (underkänt) till 10 (mycket väl godkänt)
Underkänt

Mycket väl godkänt
Summa

Antal
svar
5 (0,9%)
4 (0,7%)
10
(1,8%)
22
(4,0%)
59
(10,7%)
86
(15,6%)
146
(26,4%)
119
(21,6%)
51
(9,2%)
50
(9,1%)
552
(100,0%)

Betygsätt högskolans introduktion i sin helhet på en skala från 1 (underkänt) till 10 (mycket väl godkänt)

Medelvärde
7,0

Min
1,0

Max
10,0

