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1. Benämningar av undervisningsformer 

Benämningar av undervisningsformer som tillämpas vid HiG för klassificering av kurser  

och utbildningsprogram: 

 Campus 

 Distans 

 IT-distans 

 

Campus, innebär att undervisningen sker i högskolans lokaler och omfattar regelbundna fysiska 

träffar för lektioner, seminarier och liknande under den tid utbildningen ges. Campusutbildning 

kan även ges vid andra studieorter och lokaler än i Gävle. Del av  

utbildningen kan bedrivas med hjälp av IT-verktyg såsom webbkonferenssystem och  

lärplattformar. 

Distans, innebär att lärare och studenter huvudsakligen är åtskilda i tid och/eller rum. 

Utbildningen bedrivs till stor del med hjälp av IT-verktyg såsom webbkonferenssystem och 

lärplattformar. Studenten kan delta i utbildningen oberoende av var denne befinner sig,  

dock krävs det att studenten kan resa till en angiven studieort då fysiska träffar anordnas  

med jämna mellanrum.  

IT-distans, innebär att inga fysiska träffar anordnas under utbildningen. All undervisning  

och interaktion sker över en lärplattform med dator, samt med hjälp av webbkonferensteknik. 

Studierna kan bedrivas helt ortsoberoende.  

De ovan nämnda benämningarna av undervisningsformer är de som tillämpas för att  

klassificera kurser och utbildningsprogram vid HiG, och användandet av andra benämningar för  

distansutbildning ska därmed ej tillämpas.  

2. Tydlig information om distansutbildning till studenter 

Ett tillförlitligt och tydligt förhandsbesked om hur utbildningen kommer att bedrivas (antal  

och omfattning av fysiska träffar, om examination förutsätter fysisk närvaro på campus, 

studieort, studietakt och undervisningsform) ska tillhandahållas i följande informationskanaler: 

 Antagning.se 

 HiG.se 

 Välkomstbrev 

 Studiehandledning 



  

Antagning.se, hämtar information om utbildningarna från HiGs interna system Fafne. Det åligger 

berörd kursansvarig (utbildningsledare samordnar) att meddela korrekt information 

om totalt antal fysiska träffar, studieort, studietakt och undervisningsform till 

akademisekreterare som lägger in det i Fafne.  

HiG.se, hämtar information om utbildningarna från HiGs interna system Fafne. Det åligger berörd 

kursansvarig (utbildningsledare samordnar) att meddela korrekt information om totalt antal 

fysiska träffar, studieort, undervisningsform och studietakt till akademisekreterare som lägger in 

det i Fafne. Det åligger berörd kursansvarig (utbildningsledare samordnar) att skriva en text som 

ger ett tillförlitligt och tydligt förhandsbesked om hur utbildningen kommer att bedrivas (totalt 

antal och omfattning av fysiska träffar, studieort, studietakt och förklaring  

av undervisningsformen i ord), vilken webbansvarig på utbildningsprogrammets webbsida 

publicerar. 

Välkomstbrev. Det åligger berörd kursansvarig (utbildningsledare samordnar) att skriva en  

text till välkomstbrevet som ger ett tillförlitligt och tydligt förhandsbesked om hur utbildningen 

kommer att bedrivas (totalt antal och omfattning av fysiska träffar, studieort, studietakt, 

förklaring av undervisningsformen i ord, samt kort beskrivning av examinationsuppgifter och 

obligatoriska moment), vilken meddelas till akademisekreterare.  

Studiehandledning. Det åligger kursansvarig (examinator avstämmer) att i en studiehandledning 

ge ett tillförlitligt och tydligt besked om hur kursen kommer att bedrivas (totalt antal och 

omfattning av fysiska träffar, studietakt, förklaring av undervisningsformen i ord, samt tydlig 

beskrivning av examinationsuppgifter och obligatoriska moment). Det ska tydligt framgå vilka 

fysiska träffar som är obligatoriska i kursen. Det ska tydligt framgå vilka virtuella träffar som är 

obligatoriska i kursen.  

Det är särskilt viktigt att totalt antal fysiska träffar läggs in i Fafne då utbildningen är  

klassificerad som distans. Utbildning klassificerad som campus omfattas inte av att antal träffar 

ska läggas in i Fafne. I de fall examination förutsätter fysisk närvaro på campus ska det framgå i 

Fafne.  

Dessa riktlinjer understryker att studenter har rätt till tillförlitlig och tydlig information om  

den distansutbildning de söker.  

 

 
 
 
  
 
 


