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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.

KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb xxxxxx
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering xxxxxx
Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via KronoX senast tio dagar före
tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av
plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
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Hej och välkommen till Organisationskommunikation
Uppropet sker måndagen den 9/5 kl: 13:00 i 33:304
Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och ett projektarbete/uppsats som
ventileras på slutseminarium. Kursschema publiceras två veckor innan kursstart.
Muntliga såväl som skriftliga – liksom praktiska – uppgifter till seminarierna förekommer
och är betygsgrundande. Examinationen består i övrigt av aktivt deltagande i
seminarierna samt av ett kursarbete som görs individuellt eller parvis.
OBS! Konkreta uppgifter med instruktioner och deadlines kommer i anslutning till
respektive undervisningstillfälle.
Kommunikation sker via Blackboard, grupputskick via e-mail och direktkontakt med
läraren via e-mail och telefon.
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