Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Beskattningsrätt I, 15 hp, campus!
Kursen ges på helfart under vecka 40-49. Kursansvarig lärare är jag, Daniel Andersson. Kontakta mig om du har
frågor om kursen på e-post daniel.andersson@hig.se eller telefon 026-64 86 04.

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista: Kursplan
Kursens schema: Schema

Kursregistrering
I och med systembyte av studiedokumentationssystemet Ladok har Högskolan valt att stänga möjligheten för
självregistrering i Studentportalen.
Detta innebär att du som student blir manuellt registrerad på kurser som startar vecka 40, det vill säga
du registreras efter närvaro vid första kurstillfället.
För kurser som startar vecka 45 kommer självregistreringen vara öppen.
Blackboard
Automatisk inskrivning i Blackboard-kurserna fungerar tidigast vecka 45, eftersom kopplingen mellan Ladok och
Blackboard ännu inte är återställd efter systembytet. Detta innebär att du måste lägga till dig själv manuellt i din
Blackboard-kurs.
Här finns en instruktionsvideo om hur du skriver in dig på kursen i Blackboard
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Hej!
Välkommen till campuskursen Beskattningsrätt B I .15 hp. Förutom nedanstående information kommer mer
information om kursen att finnas i Blackboard. För att komma in i kursen i Blackboard måste du ”enrolla” dig,
det kan du göra tidigast den 25 september och senast den 9 oktober. Det är viktigt att du så snart som möjligt
”enrollar” dig i kursen för att kunna ta del av en del information som finns där.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, i sal eller webb, och seminarier.
Obligatorisk närvaro gäller vid introduktionen och vid alla seminarier. Vid seminarierna
sker muntlig redovisning, av de seminarieuppgifter som skall lämnas in till läraren (i BlackBoard) dagen innan
seminariet. I dessa fall är även grupparbetet obligatoriskt.
Kursen startar med introduktion och registrering den 3 oktober 2017
Tid: 10:15-12:00
Plats: sal 99:132
Det är viktigt att du kommer till introduktionen då viktig information kommer att lämnas vid detta
tillfälle.

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 Studentportalen senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att
anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats. Om du läser en kurs på distans och har behov av
att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor
före tentamensdagen. Läs mer på hig.se/tentamen.

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din
e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och
utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport där alla
synpunkter finns sammanställda.

Allmän information
Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på
Biblioteket. Alla elektroniska resurser som e-böcker och e-tidsskrifter når du via hemsidan med
ditt datorkonto. Läs mer om bibliotekets service på hig.se/biblioteket
Campuskarta
Hitta till rätt sal genom att kolla in campuskartan på hig.se/nystudent
HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som passerkort till dörrar och datasalar, som lånekort i biblioteket
samt som ett kopieringskort. HiG-kortet kvitterar du ut i receptionen i Studentcentrum.
IT-support
Till IT-supporten vänder du dig om du får datorrelaterade problem. IT-supporten är öppen för besök måndag
till fredag kl. 09.00-15.00 i hus 22. Du kan även kontakta dem via telefon 026-64 88 80 eller e-post
itsupport@hig.se
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Kursplan och litteraturlista
I kursplanen finns bl.a. kursens mål, innehåll och litteraturlista. Sök fram din kursplan på hig.se/kursplaner
Schema
När du är registrerad på en kurs kan du hitta ditt schema i Studentportalen. Du kan även söka fram schemat
på schema.hig.se
Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som
hjälper dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café samt en display som visar dagens
schematillfällen. Du kan även mejla dina studiefrågor till studentcentrum@hig.se
Stöd under studietiden
Ibland behöver man hjälp att klara studierna och studentlivet. På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner
som kan hjälpa dig i olika studiesituationer, som till exempel studenthälsan, skrivarverkstad och samordnaren
för studenter med funktionshinder. Information om det stöd som finns på Högskolan i Gävle hittar du på
hig.se/studiestöd
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