Välkommen till magisterprogram i arbetsterapi

Välkommen till magisterutbildning vid Hälsohögskolan. Vi hoppas att du
ska tycka att utbildningen är intressant och att den motsvarar dina
förväntningar. Vi ser fram emot att få träffa dig, på campus eller via nätet,
och vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål och behov.
Om du fått förhinder att starta programmet är vi tacksamma om du snarast
meddelar antagningsenheten, så att vi kan kalla någon annan till din
studieplats. Endast de som infinner sig till programstart kommer att ha en
given plats i programmet. Vid ev. sjukdom som förhindrar deltagande i
programstarten eller vid frågor vänligen kontakta programansvarig via någon
av kontaktvägarna nedan.
På högskolans webbplats finns en studentsida, ju.se/student Där hittar du
all den information du kan behöva som till exempel kursplan och schema.
För dig som är ny student finns mer information på http:/ju.se/nystudent
Den första kursen introduceras via Zoom måndagen den 26 augusti kl
10.00. Zoom är ett web-baserat verktyg för möten. Du hittar mer
information om Zoom via länken https://ju.se/it-helpdesk/faq--manualer/program/zoom.html Vi rekommenderar att du tar del av denna
information innan kursstart för att förbereda dig och din utrustning. Du
behöver ett head-set med USB för att kunna delta. Vid kursintroduktionen
använder vi ett specifikt mötesrum i Adobe connect som du når via länken
https://ju-se.zoom.us/j/332047902 OBS! att du inte kommer in i detta rum
utan att läraren ”släpper in” dig vid aktuellt tillfälle.
Du hittar mer information om den första kursen ”Arbetsterapi, teori” via
https://ju.se/studera/kurser.html?courseCode=HA1R20&semester=20192&
revision=7,000&lang=sv När du registrerat dig på vår hemsida och loggat in
i Pingpong, öppnar du denna kurs med hjälp av lösenordet HA1R20H1935.
Kursen är synlig i Ping-pong två veckor innan kursstart. Mer information via
denna länk i Pingpong
https://pingpong.hj.se/entranceMessageShow.do?mode=myCurrent&id=104
7942
Jönköping University bedrivs i stiftelseform och omfattas därför inte av
riksdagens beslut att avskaffa kårobligatoriet. Därför måste du som student
vid Jönköping University vara medlem i Jönköpings studentkår och betala in
kåravgift för att få dina högskolepoäng registrerade och för att få ut ditt
kursbevis. Kåravgiftens storlek är beroende av hur mycket du läser, mer
information finner du på: jonkopingsstudentkar.se
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Frågor i anslutning till betalning av kåravgift kan du ställa till Studentkåren,
tfn 036-10 11 50, e-post: studentservice@karen.hj.se. Adress till kåren är
Jönköpings Studentkår, Studenternas Hus, Gjuterigatan 3 C, 553 18
Jönköping.
Med vänlig hälsning
Sofi Fristedt
Programansvarig
frso@ju.se
072-7301269

