
Ny på Högskolan
Informationspass för nya studenter



Ny på Högskolan





Kom igång 
med studierna

1. Skapa användarkonto

2. Registrera dig i Ladok

3. Logga in i Canvas



Bra att veta

• Wifi
Koppla upp mot nätverket Eduroam. Instruktioner finns på 

hig.se/eduroam

• Schema
Ladda hem appen Kronox eller sök på schema.hig.se. 

Schemaskärm finns i Studentcentrum.

• Gratis programvaror
Du har möjlighet att ladda hem Microsoft Office och flera andra 

program gratis. Instruktioner finns på hig.se/it

• Utskrifter
Runtom på campus finns multimaskiner. Du kan hämta din utskrift 

från valfri maskin. HiG-kortet används som utskriftskort.

www.hig.se/it



Praktiska grejer

• Vårt campus
För att värna om studenter och personal så är rökning, nötter och djur 

inte tillåtna i våra lokaler. Du får heller inte ha med barn på lektioner 

eller laborationer.

• Studieplatser
På campus finns ett stort antal grupprum, studieplatser och 

datorsalar. I biblioteket finns bokningsbara grupprum.

• Parkering
Parkeringen är avgiftsbelagd, men med ett parkeringstillstånd betalar 

du bara 10 kr/dag. Tillståndet hämtas i receptionen.

• HiG-kort
Passerkort, utskriftskort och bibliotekskort

• Matsäcksmatsalar
I matsäcksmatsalarna finns kylskåp och mikrovågsugnar, men bestick 

och andra tillbehör behöver du själv ta med dig.

• Datorsalar
Det finns ett antal datorsalar för självstudier. Du kommer in med ditt 

HiG-kort.  

• Stilla rum
Hit kan du komma för meditation, bön, för att bara vara eller ta en 

paus från all stress. Rum 51:112

• Förvaringsskåp
I entrén till biblioteket finns ett fåtal förvaringsskåp med lås.



Stöd och support

• Riktat pedagogiskt stöd

• Studenthälsan

• Student- och doktorandombud

• Studievägledning

• Studiehjälpen

• Biblioteket

Var ska jag vända mig med frågor?

• Studentcentrum

• Receptionen

• Utbildningsledare



Nya ord 
och begrepp

• Akademi

• Dugga

• Examination

• Föreläsning

• Högskolepoäng

• Kursplan

• Seminarium

• Tentamen



Håll dig uppdaterad!

• Nyheter på hig.se/student

• Informationsskärmar

• Sociala medier

Högskolan i Gävle @higstudent

@higaktuellt



Njut och ha kul!



Kommande introduktionsaktiviteter

Infopass: Så lyckas du med studierna

Tid och plats: 31 augusti, kl. 12.15-12.45 i hörsal Valhall 

och live via Facebook.

Infopass: Hur ska jag hinna med allt?

Tid och plats: 1 september, kl. 12.15-12.45 i hörsal 

Valhall och live via Facebook.

Guidad rundtur på campus

Tid och plats: 5 september, kl. 12.15-12.45. Start i 

Studentcentrum.

Föreläsning: Plugga smart – hitta din 

studieteknik

Tid och plats: 13 september, kl. 12.15-12.45 via Zoom.

Föreläsning: Studieplanering

Tid och plats: 14 september, kl. 13.00-14.00 i sal 31:3222 

eller via Zoom.

Mer info på hig.se/nystudent



Måndagar 09.00–10.00 Gör din studieplanering 

Onsdagar 13.00–14.00 Veckans tema 

Torsdagar 11.00–12.00 Drop-in

Startdatum 14 september

Sal 31:322 och via Zoom

Mer information på hig.se/studiehjälpen

Höstens temaföreläsningar

14 sep. Studieplanering

21 sep. Lästeknik

28 sep. Anteckningsteknik

5 okt. Tentamen

12 okt. Muntliga presentationer

19 okt. Livspusslet

26 okt. Koncentration och fokus





Högskolan i Gävle


