HT 2018

Välkommen
till
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre halvfart, distans
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Utbildningen innehåller sju delkurser och delkurs två innehåller verksamhetsförlagd
utbildning. Tre delkurser läses tillsammans med andra specialistutbildningar, som den första
delkursen ”Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete”. Utbildningen börjar
med två dagar på campus kl. 10, 5 september, 2018. Se alltid tider och salar via
”Schema” på högskolans hemsida. Första delkursen pågår under veckorna 36-42, 2018.
Första delkursen startar på Campus med två dagar, 5- 6 september.
Samtliga examinationer och seminarier är obligatoriska. Största delen av utbildningen sker via
lärplattformen Ping Pong. Till kurserna finns kursplaner och litteraturlista, se kurs- och
programtorg http://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/
Sök på ”S” under rubriken ”Antagen HT 2018” och klicka på länken
”Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp”.
Flexibelt lärande på distans
Flexibelt lärande kännetecknas av ett antal campusförlagda kursträffar, självstudier och
skriftliga inlämningsuppgifter. Självstudier innebär att du förutsätts planera och fördela din
studietid för att självständigt genomföra dina studier. Det är viktigt att du avsätter den tid som
ditt studieval motsvarar, dvs. 20 timmar per vecka. Ping Pong och webbkommunikationssystemet Adobe Connect används i kursen. Därför behöver du tillgång till dator med stabil
internetuppkoppling inklusive fungerande kamera, hörlurar och mikrofon.
Ditt lärande sker genom självstudier, gruppdiskussioner och seminarium via Pingpong. För
stöd i ditt lärande finns i Ping Pong bland annat litteraturanvisningar, inspelade föreläsningar
och filmer. Inför kursintroduktionen och seminarium är det viktigt att du förbereder dig enligt
instruktion som finns under rubriken ”Dokument” i Ping Pong.
Skapa ditt studentkonto och registrera dig på kursen
För dig som studerar via flexibelt lärande på distans finns en guide som visar hur du börjar
dina
studier
http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide---Distansstudier/
Genom studentkontot får du tillgång till kursen i Ping Pong.
Har du några frågor inför kursstart är du välkommen att höra av dig per e-post till
kursansvariga och eller programansvarig.
Varmt välkommen
Programansvarig
Karin Josefsson, karin.josefsson@hb.se
Kursansvarig för första delkursen
Laura Darcy, laura.darcy@hb.se och Monica Lindblad, monica.lindblad@hb.se

