
 

 

Välkommen till kursen vårdforskningens teori och metod, 
kandidatnivå 

Kursen vårdforskningens teori och metod 2 startar torsdagen den 28/8 2014 kl. 9.00 - 16.00 

med kursintroduktion. Lokal E604 (lokal anges f ö på monitorn i entrén). Vi samläser med 

studenter från vård- och omsorgsadministration. 

Den andra kursdagen är torsdagen den 23/10 då det är examinationsseminarium och 

undervisning kl. 9.00 - 12.00. Under em är det introduktion till litteratursökning på biblioteket 

(J438) kl 13.00 – 16.00. 

Tredje och sista fysiska kursdagen är torsdagen den 18/12 2014, kl. 9.00 – 16.00. Kursens 

sista deadline för examination är dock den 8 januari 2015.  

Kursen genomförs som distanskurs och att studera på distans är annorlunda än att studera på 

campus. Det innebär bl a att föreläsningstillfällena är få och att du därmed får läsa in mer 

litteratur på egen hand. Under kursen får du istället fortlöpande tillgång till handledning, 

inspelade föreläsningar, kurskompendier, information och diskussioner. Vi kommer att 

använda oss av lärplattformen Pingpong. Du kan logga in i Pingpong med de 

inloggningsuppgifter du får efter att du registrerat dig.  

 

Glöm inte att registrera dig på kursen. Registreringen är en förutsättning för att kunna 

examineras under kursen. När du registrerar dig via Internet får du samtidigt ett studentkonto 

på Högskolan i Borås, som du behöver för att kunna använda institutionens IT-tjänster.  

 

Här hittar du info om bl.a. registrering, PingPong:  

http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/  
(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se   Under Målgrupp: Student Ny student Steg för steg guide) 

 

 

Litteraturlista bifogas, men vi rekommenderar er att avvakta med inköp då viss litteratur mest 

fungerar som referenslitteratur och annan litteratur eventuellt kan tillkomma. 

 

Med vänlig hälsning  

Karin Högberg och Lena Hedén  

Kursledare 

E-post: karin.hogberg@hb.se  Telefon 0736 – 32 50 32 

E-post: lena.hedén@hb.se      
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