Velkommen som
videreutdanningsstudent

Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student på studiet Pleie og behandling av ikke-helende sår
(Emnekode: Sår1101 og Sår1102), ved Høgskolen på Vestlandet. Dette brevet inneholder nyttig informasjon til
deg som student før studiestart.
Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike samlinger.

Student ved HVL
Koronaviruset
Høgskolen på Vestlandet følger situasjonen tett og forholder seg til råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og
Utdanningsdepartementet til enhver tid. Se gjerne informasjon om koronatiltak ved HVL og Retningslinjer for
smittevern ved HVL.
Vi vil også oppfordre den enkelte student til å selv ta ansvar for å følge rådene til myndighetene. Vi minner om at god
håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe
og vann. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Studiestart, timeplan og undervisning
Studiestart er mandag 6. september 2021 ved Campus Haugesund
Før studiestart vil det også være lurt å kontrollere, at det med bakgrunn i Korona, ikke har vært endringer på timeplanen.
Du vil etter hvert finne timeplanen din her, men eventuelle endringer vil meldes fortløpende i Canvas.
Slik finner du timeplanen: Velg åpen inngang HVL, Timeplan høst 2021 campus, søk studieprogram, marker studieprogram,
og trykk vis timeplan.
Dersom myndighetene tillater det, ønsker vi i år å gjennomføre obligatoriske samlinger. Dere som tar dette studiet, må
være til stede i Haugesund på campus minimum 75% av forelesningene.

Semesterregistrering
Du vil få tilsendt en e- post eller sms med pinkode og informasjon om semesterregistrering på Studentweb tidlig i august.
Les og følg oppskriften for å registrere deg til undervisning og eksamen. Det er viktig at du gjør dette i god tid før oppstart,
for å sikre deg tilgang til læringsplattformen Canvas. I studentweb finner du faktura for semesteravgift. Siste frist for
semesterregistrering og betaling av semesteravgift er 20. september (14 dager etter studiestart).

Digital oppmøteregistrering
Vi trenger en siste bekreftelse på at du vil starte som student hos oss, og har gitt dette navnet møtt-registrering.
Dersom du ikke registrerer deg mister du studieplassen din . Du har fått studieplass gjennom det lokale opptaket vårt,
og vil få nærmere informasjon om hvilken dag du skal registrere deg. Du må registrere deg innen kl. 16.00 samme dag som
du får SMS.
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Dersom du ikke ønsker å ta studiet likevel, ber vi deg ta kontakt med opptak@hvl.no så snart som mulig.

Canvas
Høgskolen 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.

Kjekt å vite
Les om biblioteket sine tjenester her
Bli kjent med din campus og studentlivet her
Vi oppfordrer deg til å bruke nettsiden FOR STUDENTER.
Her finner du utfyllende informasjon til den du har fått i dette brevet.

Lyst til å starte lesingen?
Høstsemesteret er kort, og dersom du ønsker å begynne å lese pensum i sommer har vi følgende anbefalinger:
•
•

Lindholm, K. Sår. 4. utgave. Cappelen Damm akademisk. 2020
Langøen, A (red). Sårbehandling og hudpleie. 5. utgave. Gyldendal Akademiske. 2018

Sjekkliste
Her er en sjekkliste som kan hjelpe deg til å holde oversikt over det som må på plass før studiestart:

☐
☐
☐
☐

Aksepter studieplass
Semesterregistrering
Aktiver brukerkonto
Logg deg på Canvas

Spørsmål og henvendelser
Nedenfor får du en kort oversikt over hvem kan svare på hva.
Sentralbord

(+47) 55 58 58 00

post@hvl.no. D u kan også ta direkte kontakt med hvert campus.

Opptakskontoret

(+47) 55 58 58 50

opptak@hvl.no

Faglige spørsmål

E-POSTADRESSE

Arne.Jostein.Langoen@hvl.no
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Praktiske spørsmål

E-POSTADRESSE

IT-hjelp

(+47) 55 58 58 88

FHS-studierettleiar@hvl.no

it-hjelp@hvl.no

Velkommen til Høgskolen på Vestlandet.
Med vennlig hilsen

Arne Langøen
Faglig ansvarlig.

Bergljot Sundfør
Administrativ studieveileder
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