Informasjon om studiet e-helse V-THO.
Vi ønsker deg velkommen som student ved studiet e-helse på Høgskulen på Vestlandet (HVL).
I dette brevet får du litt praktisk informasjon om studiet. HVL følger situasjonen tett og oppdatert informasjon om
koronaviruset finner du her.
Studiestart
Første digitale oppmøte er onsdag 25. august kl. 09:00, og du finner zoomrommet på Canvas. De digitale
samlingene foregår som online undervisning i sanntid. Samlingene er: 25. og 26. august; 22. og 23. september; og
10. og 11. november. Varighet 6-7 timer i tidsrommet mellom 08:15 og 16:30, se timeplan.
Semesterregistrering
Du får tilsendt e- post eller SMS med pinkode og informasjon om semesterregistrering på Studentweb tidlig i
august. Følg oppskriften for å registrere deg til undervisning og eksamen. Faktura for semesteravgift finner du i
Studentweb. Siste frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 8/9-21, men du får ikke tilgang til
Canvas før du er registrert, så for å delta på samlingen i august må du være registrert. Det er en stor fordel at du
kommer inn i systemet tidlig for å få nødvendige tilganger og informasjon.
Canvas og digital undervisning
HVL benytter e- læringssystemet Canvas aktivt til kommunikasjon og informasjon. Canvas blir brukt til administrativ og faglig
informasjon om studiet, innlevering av arbeidskrav, plan for samlingene, PowerPoint presentasjoner, pensumliste, aktuelle
meldinger m.m. Dersom Canvas er ukjent for deg, kan du få nyttige tips på Canvas hjelpesider.
Du vil også finne tilgang Zoom, den digitale læringsarenaen på Canvas. Vi forventer at du sjekker Canvas daglig når

studieåret starter 16.august. Vær obs på at du skal levere en oppgave før første digitale samling.
Siden mye av studiet går digitalt må du bruke PC e.l. med kamera og lyd samt ha tilgang til internett for å kunne
delta aktivt. Alle må ha kamera påslått ved timestart og slutt, samt når vi har diskusjoner.
Alle studenter må sette seg inn i studieprogram og emnebeskrivelse for THO801 (høst) og THO801 (vår).
Data og nettilgang
Vi oppfordrer deg til å bruke nettsiden https://www.hvl.no/student/ for mer informasjon.
Arbeidsbelastning
Studiet i utgjør 50% av et fulltidsstudium på masternivå, og følger retningslinjer fra Nokut www.nokut.no. Det vil si
at du må regne med en betydelig egeninnsats. Det regnes 27 timer arbeid pr studiepoeng, hvilket vil si 405
arbeidstimer for hvert semester. Hvert emne har 15 studiepoeng. På 6 samlingsdager har dere ca. 40 arbeidstimer.
Resten må utføres som egeninnsats. Særlig høstsemesteret er kort, og vi håper at du bruker tiden før første
samling godt.
Arbeid før første samling
Du vil se på Canvas at det er arbeid og innlevering før første samling og mellom samlingene. Informasjon om dette
legges ut ca. medio august. Da vil også litteraturliste foreligge. Du vil bl.a. finne informasjon om litteratur du kan
lese før studiestart og det meste av litteraturen er digitalt tilgjengelig via Canvas.
Dersom du har spørsmål kontakt:
Opptak: opptak@hvl.no 55 58 58 50
IT-hjelp: it-hjelp@hvl.no 55 58 58 88

Faglige spørsmål:
Praktiske spørsmål:

Mari S. Berge, mber@hvl.no
FHS-studierettleiar@hvl.no

Dersom du likevel ikke ønsker å ta studiet, ber vi deg ta kontakt med opptak@hvl.no snarest mulig.

God sommer og velkommen som student; vi gleder oss å treffe deg!
Beste hilsen på vegne av
lærerne ved videreutdanningen i e-helse
Mari S. Berge
mber@hvl.no
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