
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till kursen Animering och multimedia! 
 
Hej och välkommen till kursen med start tisdagen den 2 september 2014. Observera att kursen ges 
på heltid vid campus i Borås. 
 
Vi kommer att fokusera på metoder för animering och grundläggande kunskap inom programvaror 
för den tekniken. 
 
De flesta workshops och föreläsningar kommer att vara uppbyggda på en genomgång av 
övningsuppgiften (från ax till limpa) samt laborationer där ni gör övningarna och varianter av 
metoderna vi går igenom med hjälp av en pdf (steg-för-steg-anvisningar). 
 
Kursen innehåller bl.a. ett antal workshops, föreläsningar med fokus på publicering och kod. Mer 
information kommer att finnas i lärplattformen PING PONG som du får tillgång till efter 
registreringen i augusti. 
 
Än en gång välkommen! 
 
Daniel Birgersson och Jan Buse, kursansvariga 
daniel.birgersson@hb.se, jan.buse@hb.se 
  



 
 Registreringen på webben öppnar den 18 augusti 2014 så först då kan du 

registrera dig enligt anvisningar i det mail du skall ha fått. Notera ditt 
användarnamn och lösenord som skapas vid registreringen! 
 
Observera att du måste registrera dig för att få behålla din plats. När du 
registrerat dig så får du tillgång till lärplattformen PING PONG – du loggar in med 
ditt användarnamn (S14xxxx).  
 
Notera att vi inte skickar någon utbildnings- eller kursinformation via posten. All 
information finns på webben/PING PONG.  
 
När du loggat in så kommer du att ha tillgång till din aktivitet/kurs och där hittar du 
all information du kan behöva inför kursstart. Du behöver därför logga in snarast i 
PING PONG så att du inte missar någon viktig information. 
 
Problem med registreringen? Skicka e-post till registrera@hb.se 
Allmänna studentfrågor? Skicka e-post till studentcentrum@hb.se 
Adress till PING PONG? https://pingpong.hb.se 
 
Vi har många sökande, därför ber vi dig att kontakta oss via mail om du inte tänker 
ta din plats i anspråk. Skicka det då till bhs@hb.se (ange namn, personnummer och 
vilket program/vilken kurs det gäller). 


