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Institutionen för kvinnors och barns
hälsa

Välkommen till kursen 2QA309 Neonatal omvårdnad med inriktning mot
intensivvård, 15 hp
Kursen genomförs som webbaserad distanskurs (utan fysiska träffar) på halvfart och
pågår i 20 veckor från den 30 augusti 2021 till den 16 januari 2022.
Halvfartstudier innebär att du som student ska ha möjlighet att avsätta 20
timmar i veckan och upplägget i kursen förutsätter att studietiden på 20
timmar/vecka efterlevs. Om du inte har möjlighet att avsätta denna studietid
bör du överväga att gå kursen vid annat tillfälle.
Om du redan nu vet att du inte tänker ta din plats i anspråk ber vi dig att snarast
lämna återbud via antagning.se för möjlighet att erbjuda din plats till någon annan.
Obs! Vi vill göra dig uppmärksam på att registrering till kursen sker via Ladok.
För att behålla din plats på kursen måste det göras mellan 2021-08-16—2021-08-24.
Några tips inför användande av lärplattformen

Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via
lärplattformen Canvas. Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas
studentguide.
Tillgång till kursen i Canvas får du automatisk efter registrering, ca en vecka innan
kursstart. Alternativ logga in via https://utbildning.ki.se/logga-in-i-canvaslog-in-tocanvas för att söka efter kursen.
För Canvas rekommenderas att använda webbläsare Google Chrome eller Firefox.
Vi rekommenderar att du lär känna Canvas - och framförallt kursen - via en dator
(och inte via Canvas-appen). Då får du tydligare överblick över kursens upplägg och
kan strukturerat gå igenom modulerna och deras innehåll.
Alltså, välj Moduler i vänstermenyn. Alla öppna moduler blir då synliga på
bildskärmen och du kan navigera genom dessa ”uppifrån och ner”, vilket är bästa
sättet att se alla delar och inte gå miste om information.
Vid eventuella problem med inloggning eller studentkonto besök Student-IT:s
hemsida, https://kib.ki.se/student-it-1, alternativt kontakta studentit@ki.se.
Vid frågor kring Canvas eller Ladok kontakta utbildningsadministratör Hanna
Bergström, hanna.bergstrom@ki.se.
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Via https://utbildning.ki.se/student/neonatal-omvardnad-med-inriktning-motintensivvard-15-hp/2qa309 kommer du till kurswebben där du hittar mer information
och schema.
Väl mött vid kursstart önskar,
Anna Stäke
Ansvarig lärare i kursen
samt
Hanna Bergström
Utbildningsadministratör

Johanna Granhagen Jungner
Kursansvarig & Examinator
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