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Obligatoriske læringsaktiviteter
I semesterbeskrivelsen på side 12 fremgår det, at der er krav om, at du deltager i 4
obligatoriske studieaktiviteter, som vurderes opfyldt/ikke opfyldt.
De 4 obligatoriske læringsaktiviteter er følgende:
Hjerte-lungeredningstest:
■ Du skal gennemføre certificering i hjerte-lungeredning, efter du har deltaget i
undervisning i hjerte-lungeredning. Certificering i hjerte-lungeredning skal
være gennemført, før du starter i klinisk undervisning. Bevis for certificering
skal uploades i Praktikportalen. Se mere side 8 i semesterbeskrivelsen.
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E-learning Håndhygiejne:
■ Du skal gennemføre e-learningskursus i Håndhygiejne, inden du starter i klinisk undervisning. Bevis for gennemførelse skal uploades i Praktikportalen. Se
mere side 8 i semesterbeskrivelsen.
Individuel studiefaglig samtale:
■ På 1.semester skal du deltage i en samtale med en af holdets undervisere. Fokus
for samtalen er din studieaktivitet og trivsel. Du skal forberede dig til samtalen
ud fra guidende spørgsmål. Gennemførelse af den studiefaglige samtale er en
forudsætning for at kunne blive indstillet til intern prøve. Se mere side 9 i semesterbeskrivelsen.
Læringsquiz:
■ Du skal gennemføre en digital læringsquiz ca. et par måneder efter studiestart.
Quizzen tager afsæt i semestrets undervisning og anbefalet litteratur. Du har
ca. 1 uge til at gennemføre quizzen, og du kan tage quizzen så mange gange, du
vil, i den periode quizzen er åben. Quizzen er gennemført, når du har en svarprocent på 80% rigtige. Gennemførelse af quizzen er en forudsætning for at
kunne blive indstillet til intern prøve. Du får nærmere information om quizzen
via Intrapol.
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