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Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. tillämpa och värdera teoretiska kunskaper och beskriva innebörden i handledning,
handledningsprocessen och olika metoder, traditioner och inriktningar för handledning av
studenter i klinisk verksamhet
2. beskriva och analysera reflektionens betydelse för studenters lärande
3. beskriva, värdera och tillämpa kunskaper om kommunikation, kunskapssyn, handledning
och bedömning av studenter i klinisk verksamhet

Kursens innehåll

- kunskapssyn och lärande
- kommunikation
- reflektion
- handledningsprocessen
- handledningsmetoder och handledningsmodeller
- bedömning och examination

Undervisning

Föreläsningar, grupparbeten, seminarier

Förkunskaper

Akademisk yrkesexamen inom vård- eller sociala sektorn.

Examinationsform

Mål 1, 2 och 3 examineras individuellt i en skriftlig examinationsuppgift

Moment
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Betyg

Godkänd och Underkänd
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Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.

Begränsningar

För studenter som ej nyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds
ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle och två
ytterligare examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student som ej
är godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd och nytt
examinationstillfälle nästa kursomgång.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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