VÄLKOMMEN TILL Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås och kursen Hållbar
organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5hp
Kursen startar med kursintroduktion torsdagen den 29 augusti klockan 10.00-17.00. Vi träffas i E
310.
Om du inte kan närvara vid introduktionen vill vi att du hör av dig till
kursansvarig:agneta.kullen_engstrom@hb.se eller danka.miscevic@hb.se.
Kursen avslutas med ett examinationsseminarium den 4 november 10-13 på campus. Om du inte har
möjlighet att närvara i Borås vid examinationsseminariet finns möjlighet att examineras via Adobe
Connect. Information om och datum för dessa hittar du i mappen innehåll.
Allt du behöver veta för att kunna läsa kursen finner du i de dokument som är publicerade under
Dokument här på PingPong.
Kursen examineras genom tre examinationsuppgifter, se studiehandledningen..
Undervisningen sker på halvfart och är via flexibelt lärande.
Flexibelt lärande kännetecknas av ett antal campusförlagda kursträffar, självstudier och skriftliga
inlämningsuppgifter. Självstudier innebär att du utifrån kursens upplägg förutsätts planera och
fördela din studietid för att sedan självständigt genomföra dina studier. För att du ska kunna planera
och genomföra dina studier på bästa möjliga sätt är det viktigt att du avsätter den tid som ditt
studieval motsvarar, det vill säga 20 timmar/vecka för halvtidsstudier.
Schema och lokaler för kursträffar hittar du under länken Kronox
Utvärdering och studentinflytande
Kursen utvärderas kontinuerligt och era åsikter är viktiga för kursutveckling. Kursen utvärderas både
skriftligen och muntligen och resultatet återkopplas till er.
PING PONG support
När du registrerat dig och skaffat användarkonto så kan du logga in på lärplattformen PING PONG. Då
får du också tillgång till övriga delar av kursen i PING PONG. I följande länkar finner du mer
information om PING PONG och Guider & Manualer. För PING PONG-support kontakta din PING
PONG-administratör, pingpongsupport-vhb@hb.se
Kontaktinformation
Kursansvariga - Agneta Kullén Engström och Danka Miscevic
Studierektor –Cecilia Ljungblad
Intern studievägledare med ansvar för studentärenden - Emelie Källqvist
Administration – Maria Jonsson
Studentcentrum - hjälper till med diverse praktiska saker som exempelvis tentamensservice.
Studentservice - ger dig stöd för att klara av dina studier.
Bibliotek & läranderesurser - en arbets- och mötesplats för studenter, forskare, lärare och allmänhet.
Studentkåren - studenter som arbetar för studenter.

