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Förslag på skrivningar kring utbildnings upplägg
Information kring eventuella sammankomster och utbildningens upplägg i beskrivning av utbildningen
på webb ska vara tydlig och informativ, särskilt då undervisningsformen är distans.
Ex.
För utbildning som ges både på distans och på campus inom samma läsår


Kursen kan sökas både som distans och campuskurs. Distanskursen (anpassa texten för
distanskurser) har inga fysiska träffar förutom salstentamen som kan förekomma.
Salstentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de
lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Salstentamen kan eventuellt också ske vid annat
universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för salstentamen på annan ort
i sin helhet här: www.miun.se/STAO Tillgång till Internetuppkoppling krävs för att genomföra
kursen. ….
Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med
obligatorisk närvaro kan förekomma. Salstentamen sker vid campus.

Distansutbildning utan obl. fysiska träffar


En obligatorisk tentamina som kan genomföras på lärcentra eller lärosäte på hemorten. Detta
bokas av studenten själv.



Examination/möten/träffar vissa bestämda tider under dagtid via webbverktyg förekommer.



Inga obligatoriska träffar på campus. Däremot förekommer obligatoriska träffar online.



Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen
ingående uppgifterna. Tillgång till headset (eller mikrofon) och webbkamera krävs. Kursen har
x online-träff/-träffar via Adobe Connect.

Distansutbildning med obl. fysiska träffar på campus och/eller via webbverktyg


Kursen förutsätter fysisk närvaro i Sundsvall/Östersund x-x ggr under kursens gång liksom
närvaro vid webbaserad undervisning på dagtid mellan de fysiska träffarna. Tillgång till
hörlurar med mikrofon och webbkamera krävs för webbaserade träffar.



Kursen har totalt 3 obligatoriska träffar á 4 dagar i Sundsvall/Östersund.



Utbildningen ges på distans vilket innebär fyra till fem samlingsveckor per termin på campus.
En samlingsvecka varierar mellan 3-5 dagar. Under dessa veckor förutsätts det att du deltar i
undervisningen på Campus. Obligatoriska moment förekommer.
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