Välkomstbrev
Borås december 2019
Välkommen till Akademin för vård, arbetsliv och välfärd och kursen Organisation och
ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv 7,5 högskolepoäng, halvfart,
distans.
Kursen startar med kursintroduktion och introduktionsföreläsning måndag 13 januari klockan
14.00 till 17.00. Nästa gemensamma kursträff blir ett avslutande rollspelsseminarium den 17
mars kl.10-13.
All information gällande datum och inlämningar finns i Studieguiden som finns under
dokument på Pingpong som du får till gång till när du registrerat dig. Schema till kursen finns i
Pingpong under Länkar. Till kursen finns en kursplan som också innehåller en litteraturlista.
Samtliga examinationer och seminarier är obligatoriska.
Tänk på att du måste skapa ditt studentkonto/ID och registrera dig på kursen. Sedan
kan du logga in på Pingpong! Du hittar information på
https://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide-campus-Boras/
Kursen inleds med kursintroduktion vars syfte är att ge en översikt av kursens innehåll och
orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet. På introduktionsdagen kommer
vi gå igenom lär plattformen pingpong samt få en introduktion av akademiskt skrivande.
Kursen är upplagd så att arbetet sker i form av egenarbete, diskussion och seminarium.
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 avsätter den tid som ditt studieval motsvarar
dvs. 20 timmar/vecka för halvtidsstudier, eftersom tid både för inläsning av litteratur och
skrivande av inlämningsuppgifter. När kursen startat blir du blir indelad i en grupp där du får
en gruppansvarig lärare som du ställer dina frågor och funderingar till. Till ditt stöd finns
litteraturanvisningar, inspelade föreläsningar och handledningsfrågor. Har du frågor innan
kursen startar vänd dig till mig.
Hör gärna av dig till mig om du har frågor!
Med vänlig hälsning
Lise-Lotte Jonasson
Kursansvarig
Telefon: 033-435 4797
E-post: lise-lotte.jonasson@hb.se

