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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 under v.3

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 OMG309.24333.2016
Period för enrollering v.04 – v. 05
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Välkommen till kursen Omvårdnad – Självständigt examensarbete, grundnivå, 15hp.
Kursen bedrivs som en campuskurs på halvfart under vårterminen 2016 (v04-v23).
Studiehandledning, schema och övrig information finns på lärplattformen Blackboard en
vecka före kursstart samt lämnas i samband med introduktionsdagen.
Kursupplägg: Förutom på introduktionsdagen träffas alla kursdeltagare på högskolan vid
ytterligare fem tillfällen (se nedan). Utöver det tillkommer handledarträffar enligt
överenskommelser.
Kursintroduktion, 26 januari, kl. 09.00-12.00, sal 51:221
Biblioteksundervisning, 26 januari, kl. 13.00-15.00, sal 23:302
Övriga datum:
Bedömning av prePM, 11 februari, kl. 09.00-15.00, sal 51:221
Föreläsning, litteraturstudier, 25 februari, kl. 09.00-12.00, sal 51:221 (preliminärt)
Föreläsning, kvalitativ innehållsanalys, 17 mars, kl. 09.00-12.00, sal 51:221 (preliminärt)
Föreläsning, opponentskap, 12 maj, kl. 10.00-12.00, sal 51:221
Slutseminarium, examination, 07 juni, kl. 09.00-16.00, sal 51:221
Kommunikationssätt: Kursansvarig kontaktar du enklast via e-post. Du och din
handledare kommer själva överens om lämpligt kommunikationssätt. I kontakt med lärare
och personal på högskolan förväntas du använda den e-postadress som du blir tilldelad
som student på högskolan (studentmail).
Kursvärdering: Som student har du efter avslutad kurs möjlighet att framföra
erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av
högskolan. Du kommer att via e-post få en enkät att fylla i. Resultatet blir tillgängligt för
alla deltagare i kursen.

Välkommen till kursen önskar
Benita Andersson, kursansvarig
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