Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för hälsa och arbetsliv
Kardiologi
MVA003
ANMÄLNINGSKOD 14402
KURSNAMN
KURSKOD

v.37 2015 – v.23 2016
Hittar du här
SCHEMA Hittar du här och även på Blackboard
KURSVECKOR
KURSPLAN

PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN
KONTAKTUPPGIFTER KURSANSVARIGA Ann-Sofi

v.35

Forslund, anifod@hig.se, Eva Westergren, evawen@hig.se

KONTAKTUPPGIFTER KURSADMINISTRATION Glafira

Sörensson, glason@hig.se, 026-64 82 95

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.35

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_14402
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till
salstentamen på campus ska du anmäla dig i Studentportalen senast tio dagar före
tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats. Du
som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska vara inlämnad
senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
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Kursupplägg
Kursen bedrivs som campuskurs på kvartsfart. Undervisningen kommer att koncentreras
till cirka en dag varannan vecka i Gävle och däremellan egenstudier (se preliminärt
schema under kursinformation på kursens lärplattform i Blackboard).
Kursen inleds den 9 september klockan 12.00 i sal 51:318 med introduktion av
kursansvariga och därefter följer föreläsning i hjärtats anatomi och fysiologi. Höstterminen
innefattar även undervisning om EKG, ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni och
kardiovaskulär prevention samt ett studiebesök på angiolab., Gävle sjukhus. Kursen
fortsätter under våren med föreläsningar och seminarier om förmaksflimmer, andra
arytmier och hjärtsvikt, samt undervisning om endokardit och myokardit, genusperspektiv
på hjärtsjukdom och kardiologisk omvårdnad och mot slutet av terminen ett studiebesök
på thoraxoperation vid Uppsala Akademiska sjukhus.
De olika avsnitten introduceras med en föreläsning som sedan följs av egenstudier med
uppföljning i seminarier tillsammans med föreläsaren. För godkänt krävs ett aktivt
deltagande i kursens samtliga seminarier. Examinationsuppgifterna består av individuella
skriftliga examinationer och ett fördjupningsarbete inom något kardiologiskt område. Alla
föreläsare är läkare eller sjuksköterskor med kardiologi som specialitet. Du kan läsa mer
om kursen i kursplan och studiehandledning som även de finns under kursinformation på
kursens lärplattform i Blackboard.

Kommunikationssätt
All information gällande kursen kommuniceras via Blackboard, samt via mail vid behov.

Kursvärdering
Kursutvärdering kommer att genomföras muntligt och skriftligt i slutet av kursen under
våren 2016.
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