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Introduktionsdag för nya studenter  
16 januari 2023

1. Hej ny student!
Välkommen till en informativ och fartfylld information i Högskolans 
hörsal Valhall (sal 41:204) 10.15-11.00. Här hälsas du välkommen 
till Högskolan i Gävle av bland annat studenter, Högskolans 
prorektor och Gefle Studentkår. Vi bjuder på musikunderhållning 
och fika från 10.00.

2. Välkomstmässa
Massor av utställare är här för att visa upp sin verksamhet för dig. 
Fackföreningar, gym, kultur- och musikarrangörer m.m. Många 
roliga tävlingar med fina priser. Mässan är öppen 09.45-12.30.
•    Högskolans stödfunktioner 

Det finns flera olika typer av stöd som finns för dig som 
student. Idag på mässan träffar du bland annat Studenthälsan, 
International Office, samordnaren för pedagogiskt 
stöd, studentombudet, samordnaren för lika villkor och 
studievägledningen.

•    Gefle Studentkår och studentföreningarna 
Ta del av Högskolans studentliv. Kåren och alla 
studentföreningarna är på plats på mässan. Passa på att bli 
medlem!

3. Guidad rundtur
Följ med på en guidad tur där våra studenter visar dig runt 
campus. Start 11.30 utomhus vid entrén till hus 41.  

4. Reception
Högskolans reception ligger i anslutning till huvudentrén.  
Här kan du bland annat hämta ut HiG-kort och 
parkeringstillstånd. Öppet 08.00-16.00.

5. Studentcentrum
Studentcentrum är den naturliga mötesplatsen på campus.  
Idag har vi utökad support för dig som ny student.  
Få hjälp med användarkonto, registrering och Canvas med mera. 
Idag kan du även hämta ut ditt HiG-kort och parkeringstillstånd 
här. Öppet idag 09.00-14.00. 

6. Biblioteket
Lär känna biblioteket. Kom på en kort rundtur där vi 
visar biblioteket och berättar hur vi kan hjälpa dig under 
studietiden. Rundturerna startar 09.15 och 12.15.  
Samling vid bibliotekets entré.

7. Kafé Prego
Behöver du kaffe? Då är Kafé Prego rätt ställe!  
På Högskolans kafé finns utöver gott kaffe och gobitar,  
även lättare luncher som sallad och smörgås.  
Prego ligger i hus 22 och har öppet 08.00-16.00.

8. Restaurang Markan
I restaurang Markan serveras varje dag en säsongsanpassad 
lunchbuffé med mycket grönt. Restaurangen ligger i hus 91  
och har öppet 11.00-14.00.

Program
10.15–11.00 Hej ny student!
11.30–12.00 Guidad rundtur på campus
13.00–  Programintroduktion och upprop
 
Övriga tider
09.00–14.00 Studentcentrum öppet
09.15–09.35 Visning av biblioteket
09.45–12.10 Välkomstmässa
12.15–12.35 Visning av biblioteket


