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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 HT15_13101
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering
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Kursupplägg
Kursen består av en gemensam träff den 27/8 klockan 10-12 i lokal 31:329. Jag vill
redan nu flagga för att vi har ett lokalproblem och att vi eventuellt inte kommer att få plats
i lokalen. Vi tvingas då dela upp gruppen i två. En grupp som träffas 13–14.30 och nästa
grupp 14.30–16.00. Vi får hoppas på bra väder så de som kommer i den senare gruppen
kan sitta ute i solen under tiden. Vid detta tillfälle kommer ni att tilldelas en handledare.
Efter denna träff kommer ni sedan att ha era kontakter i kursen genom denna er tilldelade
handledare. Ventileringar av examensarbeten kommer att ske den 8/12 eller den 9/12.
Det innebär att era arbeten måste vara klara för utskick till era opponenter senast den
3/12.
Det är bra om ni använder sommaren åt att bestämma er för vilket ämne ni avser att
skriva examensarbete om samt att ni i mån av tid börjar läsa in er på området. Vill redan
nu förvarna för att kursen är krävande och tidspressande. Denna kurs måste ni ha 40
timmars arbetsveckor för att klara av.
Kommunikationssätt
Från och med augusti kommer det att finnas en Blackboardsida avsedd för kursen

2(2)

