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Vårterminen 2021 

 

Välkommen till Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå - 

vårterminen 2021 
 

Välkommen till kursen Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå. Kursen omfattar 15 

högskolepoäng och ges på halvfart (deltid 50 %). 

 

Under kursen skall en uppsats genomföras vilket innebär en slutexamination av den 

vetenskapliga metodskolningen och en fördjupning av ämnesområdet. För uppsatsarbetet 

utses en handledare som ansvarar för den individuella handledningen. OBSERVERA att 

alla datum för seminarium inte är klara. Information fås så fort datum är satta. 

Pga den rådande coronapandemin kommer vår undervisning att ske via distans under denna 

kurs. Vårt system för detta kallas Zoom. Allt du behöver veta om Zoom kan läsa om här. 

 

Måndag den 18 januari kl 10 sker introduktion till kursen. Du deltar via denna länk: 

https://hb-se.zoom.us/j/65238769584. Under introduktionen ges kursinformation samt att 

ni studenter ska bilda par så kan skriva kandidatuppsatsen tillsammans. 

 

Via lärplattformen PingPong, som är en internetbaserad studentportal, kommer du under 

kursens gång att kunna hämta all information som gäller kursen. Där finns information, ev. 

föreläsningsmaterial samt övriga uppgifter rörande kursen. Studiehandledning kommer att 

finnas tillgänglig via PingPong någon vecka innan kursstart. Kursplan och litteraturlista 

finns på Högskolans hemsida via Kurs-och programtorget: 

http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/ Login-sida för Ping 

Pong: https://pingpong.hb.se Vill du läsa mer om Ping Pong hittar du information här: 

http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/ Övrig information om att vara 

student vid Högskolan i Borås hittar du här; https://www.hb.se/Student/Ny-student/ 

 

Om du inte kan närvara är det mycket viktigt att du hör av dig till kursansvarig. 

Fortsattschema hittar du i Ping Pong. Vi kommer att delge de länkar till zoom som är 

aktuella för varje moment i kursen. 

Tänk på att du måste registrera dig på kursen och skapa ditt studentkonto/ID! Se 

https://www.hb.se/Student/Ny-student/ 

Du registrerar dig via Internet, med samma inloggningsuppgifter som Antagning.se. Vid 

problem med registrering, mail: a2@hb.se 

 

Varmt välkommen! 

Kursansvarig 

Annika Billhult Karlsson 

annika.billhult_karlsson@hb.se 
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