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Information om modul 5 som netbaseret undervisning
Dette forår (2010) har vi afholdt modul 5 som netbaseret undervisning for et enkelt af de mange
tværprofessionelle hold. Dette ønsker vi at tilbyde alle studerende til efteråret også.
Vi vil derfor tilbyde dig, at du som studerende ved en af de fem VIA-sundhedsuddannelser i Århus kan
følge modul 5 som net-studerende.
Det kommer til at forgå ved at du overvejende arbejder hjemme ved egen computer og enkelte dage
mødes med de øvrige net-studerende for at modtage undervisning, der varetages af eksterne undervisere
eller undervisning, der bedst varetages ”face-to-face”. Der vil være ca. en mødedag pr. uge. Resten af tiden
studerer du selv eller sammen med din studiegruppe, der er altså ikke tid til fuldtidsarbejde ved siden af.
Vi vil bruge studienet som den digitale platform for undervisningen, så vi forventer at du har netadgang
hjemme og har en PC af nyere dato med højttalere, Windows og officepakken.
Netbaserede arbejdsformer:
 Du vil kunne høre præsentationer, som er indtalt af undervisere
 Du vil komme til at samarbejde skriftligt med de andre net-studerende i konferencer på studienet
 Du vil skulle løse skriftlige opgaver/projektarbejder i samarbejde med de andre net-studerende
 Du vil kunne kontakte dine med-net-studerende og undervisere via mail og Skype
Konsekvenser ved denne studieform:
 Du kommer i høj grad til at skulle strukturere din arbejdsdag selv, hvilket kræver selvdisciplin
 Du mødes ikke med dine medstuderende hver dag
 Du er afhængig af, om din computer fungerer og dit internet er stabilt
Fordele ved denne arbejdsform:
 Du kommer i høj grad til at skulle strukturere din arbejdsdag selv, hvilket giver frihed til selv at
planlægge din tid
 Du kan fokusere din tid på emner/fag, du behøver at bruge mere tid på end andre
 Du kan arbejde på alle tidspunkter af døgnet, afhængigt af hvordan det bedst passer dig og din
studiegruppe
 Du får mulighed for at arbejde som din læringsstil passer dig bedst mht. de fysiske omgivelser,
arbejdsvaner mv.
 Du behøver ikke at skulle møde i Århus hver dag, så du sparer transporttid og evt. –betaling
For yderligere information om modulets arbejdsformer, se præsentation eller kontakt undertegnede:
VJ@VIAUC.DK
For tilmelding til netbaseret modul 5-undervisning, kontakt: piam@viauc.dk med information om dit navn,
studienummer og uddannelse.
Seneste frist for tilmelding til det netbaserede hold er: 16/8 2010
Vær opmærksom på, at der er begrænsning for hvor mange fra hvert studie, der kan
deltage, så du er ikke sikret plads.
Mvh Vibe Jelsbak

