
 

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå Halvfart, 15 högskolepoäng Ht-19  
Ladokkod: 61FX02 

Välkommen till 
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå, som kommer att bedrivas på halvfart, 15 
högskolepoäng. 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 datum 
för seminarium kan ändras någon dag/dagar framåt eller bakåt i tid, information fås 
introduktionsdagen. 
 

Schema för vår kurs: 
Måndag 2/9 2019 9.00- 16.00   Introduktion examensarbete, kursinformation, 
 formatera par som kan skriva kandidatuppsatsen tillsammans.  
 Lokal: E602 
 

Onsdag 4/9 9.00- 12.00   Föreläsn ing.  Genomgång av riktlinjer för att skriva 
 uppsats. Lokal: E602 
 

Måndag 9/9 9.00- 12.00   Informationssökning, workshop med bibliotekarie  
 Sara Hellberg. Lokal: J438 (datasal biblioteket) 

 

Tisdag 25/9 13.00-16.00   Seminarium 1. Lokal: E602 
 

Tisdag 15/10 13.00-16.00   Seminarium 2. Lokal: E602 
 

Lokal för varje tillfälle står dessutom alltid att läsa på monitorer i huvudentrén. 
 

Till dag två, den 4/9, är det viktigt att du har läst Riktlinjer för examensarbete på kandidatnivå i 
huvudområdet vårdvetenskap. Den når du via länk:  https://www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-
arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Riktlinjer-och-mallar/  
 
Examensarbetet genomförs i par om två studenter. Utrymme kommer därför att finnas den 

första dag att finna en uppsatspartner som har liknande ämnesområde som det du önskar att 
skriva om. 
Vi använder PingPong som lärplattform vid Högskolan i Borås. Via PingPong kommer du 
under kursens gång att kunna hämta all information som gäller den utbildning du ska gå. Du 
hittar information om dina studier på: https://www.hb.se/Student/Ny-student/ 
Under första kurstillfället kommer ni dessutom att få kort information om hur ni använder 
PingPong. I PingPong kommer sedan fortlöpande administrativ information läggas ut som gäller 
din kurs som exempelvis hur du ska gå tillväga med din färdiga uppsats och vilka datum 
examinationsseminarierna kommer att hållas. 
Tänk på att du måste skapa ditt studentkonto/ID och registrera dig på kursen! 
Registreringen är också en förutsättning för att kunna examineras under kursen. 

Varmt Välkomna 

Kursledare: Anne-Louise Bergh. Tel: 033-435 47 38; 0739 39 6652 (mobil i första hand) 
Snabbast kontakt är via  e-mail:  anne-louise.bergh@hb.se 
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