HÖGSKOLAN
I SKÖVDE
Utbildningskommittén för hälsa

BESLUT
2015-09-24
Dnr HS 2015/42

A v v e c k l i n g av k u r s
Kursen Patofysiologi ochfarmakologilGiF,
15 hp (BM326G) avvecklas och kommer inte
längre att erbjudas vid Högskolan i Skövde. Kursen gavs sista gången vårterminen 2015.
Kursen består av sju examinationsmoment: salstentamen 11,5 hp; salstentamen 2 3 hp;
salstentamen 3 3,5 hp; seminarier och inlämningsuppgifter 1,5 hp; prekliniska prov och
tillämpningsövningar 1,5 hp; praktiskt prov 2 hp och verksamhetsförlagd utbildning 2 hp.
Följande examinationstillfällen erbjuds för studenter som inte har avslutat kursen:
Salstentamen 1 (1,5 hp)
Vecka 49
2015-12-05
Vecka 13
2016-04-02
Vecka 33
2016-08-20

kl. 08.45-12.30
kl. 08.15-12.00
kl. 08.15-12.00

Salstentamen 2 (3 hp)
Vecka 51
2015-12-19
Vecka 15
2016-04-16
Vecka 34
2016-08-23

ld. 08.15-13.00
ld. 08.15-13.00
ld. 08.15-13.00

Salstentamen 3 (3,5 hp)
Vecka 01
2016-01-09
Vecka 18
2016-05-07
Vecka 34
2016-08-27

kl. 08.15-13.00
ld. 08.15-13.00
kl. 08.15-13.00

Seminarier och inlämningsuppgifter (1,5 hp)
Vecka 50
2015-12-07
ld. 08.15-12.00
Vecka 10
2016-03-07
ld. 08.15-12.00
Vecka 22
2016-05-31
ld. 08.15-12.00
Prekliniska prov och tillämpningsövningar (1,5 hp) samt praktiskt prov (2 hp)
Prekliniska prov, tillämpningsövningar och praktiskt prov arrangeras under våren 2016 eller
hösten 2016. Anmälan måste göras senast den 22 januari 2016 för våren 2016 och senast den
26 augusti 2016 för hösten 2016. Tider för examination fås vid anmälan - se ytterligare
information nästa sida.
Verksamhetsförlagd utbildning (2 hp)
Verksamhetsförlagd utbildning arrangeras under våren 2016 eller hösten 2016 i mån av plats.
Anmälan måste göras senast den 9 oktober 2015 - se ytterligare information nästa sida.
Någon ytterligare möjlighet till omtentamen på kursen, utöver ovanstående tillfällen, kommer
inte att erbjudas.
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A n m ä l a n till salstentamen
Datum och tid när salstentamen äger rum delges via schemasystemet TimeEdit
http: / /www.his .se/Ar-student/mina-studier/Tentamen /Tentamensschema / senast två
månader innan tentamenstillfället. Sök tentamen på kurskod BM326G.
Anmälan till salstentamen sker till Studentservice, 0500-44 81 00, studentservice(5)his.se.
senast två veckor innan tentamensdagen.
A n m ä l a n till seminarier och inlämningsuppgifter
Inlämningsuppgifter rekvireras från rose-lill.petterssonOhis.se två veckor före examinationstillfället och lämnas in för examination senast en vecka före examinationstillfället till
rose-lill.petterssonOhis.se.
A n m ä l a n till prekliniska prov och tillämpningsövningar samt praktiskt prov
Anmälan till prekliniska prov och tillämpningsövningar samt praktiskt prov görs till Charlotte
Josefsson, charlotte.josefssonPhis.se. senast den 22 januari 2016 för våren 2016 och senast
den 26 augusti 2016 för hösten 2016.
A n m ä l a n till verksamhetsförlagd utbildning
Anmälan till verksamhetsförlagd utbildning görs till Christina Hedin, christina.hedinPhis.se,
senast den 9 oktober 2015.
Ansvarig för examinationerna är Jan-Eric Claesson.
Kontaktuppgifter kursansvarig lärare: Rose-Lill Pettersson, rose-lill.petterssonOhis.se.
0500-44 86 48.
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