HT 2019

Välkommen till kursen vård- och omsorgsadministration 2, 30
högskolepoäng halvfart, distans vid Akademin för vård, arbetsliv
och välfärd
Kursen pågår från vecka 35, 2019 – vecka 22, 2020.
Kursen startar med introduktion till delkursen Lärande i vård och omsorgs- verksamhet
torsdagen den 29 augusti 2019 kl. 10.00 -16.00 och avslutas med examination fredagen
den 7 november 2019 kl. 10.00 -13.00.
Nästa delkurs, Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, börjar
fredagen den 7 november kl. 14-17. Övriga kursträffar under 2020 är: 13 januari kl. 1017, 17 mars kl. 10-17 och 26 maj kl. 10-13.
Till kursen finns en kursplan som också innehåller litteraturlista. Kursplanen är gemensam för
samtliga delkurser i Vård och omsorgsadministration 2.
https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Kurstorget/Kurser-HT2019/Vard--och-omsorgsadministration-2/
Samtliga examinationer och seminarier är obligatoriska. Ovanstående träffar sker på
Högskolan Borås. För er som önskar examineras via webben läggs tider ut i varje delkurs.
Flexibelt lärande på distans
Flexibelt lärande kännetecknas av ett antal campusförlagda kursträffar, samt självstudier och
skriftliga inlämningsuppgifter. Självstudier innebär att du utifrån kursens upplägg förutsätts
planera och fördela din studietid för att sedan självständigt genomföra dina studier. Det är
viktigt att du avsätter den tid som ditt studieval motsvarar dvs. 20 timmar/vecka.
Lärplattformen PingPong och webbkommunikationssystemet Zoom används i kursen. Därför
behöver du tillgång till dator med stabil internetuppkoppling inklusive fungerande kamera,
hörlurar och mikrofon. För stöd i ditt lärande finns på PingPong bland annat
litteraturanvisningar, inspelade föreläsningar och filmer.
Inför kursintroduktionen, workshop och seminarier är det viktigt att du förbereder dig enligt
instruktion som finns på ”anslagstavlan” på PingPong.
Föreläsningssal meddelas på Akademin för vård, arbetsliv och välfärds monitor i entrén samt
på pingpong under länk ”schema”.

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 på PingPong. Har du några frågor inför
kursstart är du välkommen att höra av dig per e-post till kursansvarig.
Varmt välkommen!
Kursansvariga delkurs 1 och 2:
Angela Bångsbo
E-post: angela.bångsbo@hb.se
Margareta Fredman
E-post: margareta.fredman@hb.se

Kursansvariga delkurs 3 och 4:
Angela Bångsbo
E-post: angela.bångsbo@hb.se
Lise-Lotte Jonasson
E- post: lise-lotte.jonasson@hb.se

