NAPRAPATHÖGSKOLAN ANPASSAR REDOVISNINGARNA
AV C-UPPSATSER OCH SLUTSKRIVNINGEN VT20, DN51
Naprapathögskolans målsättning är att kunna fortsätta undervisningen under VT20 enligt schema.
Extra viktigt är det för er klass, DN51, då det börjar närma sig slutet av er utbildning här på
Naprapathögskolan. Detta tycker vi naturligtvis är både roligt och tråkigt. Roligt för att vi vet att ni på ett
fint sätt kommer att representera naprapatin ute i samhället, tråkigt för att vi inte längre får träffa er lika
mycket. Några få saker återstår dock ännu, redovisningen av C-uppsatsen och slutskrivningen.

REDOVISNINGAR AV C-UPPSATSER
●
●
●

Datum: enl. schema dvs den 4, 5 & 6:e maj
Schema: meddelas senare av Carro
Forum: distans via Google Meet, vilket innebär att författare/studenter, opponenter, examinator och
moderator precis såsom tidigare redovisar, diskuterar och kritiskt granskar arbetena. Redovisningen
livestreamas och spelas in för övriga studenter vid Naprapathögskolan.

Muntliga presentationen:
1. Varje student/studentpar kommer att presentera sitt arbete under 15 minuter. Tänk på att
framställningen ska begränsas. Se till att frågeställningar, kortfattat om genomförande samt
diskussion och konklusion framgår.
2. Därefter tar opponenterna över och framför sina frågor och funderingar.
3. Sen är det den externa examinatorns tur att ge positiv och negativ kritik och föreslå förbättringar.
4. Direkt efter avslutad presentation finns 5-10 minuter avsatt till diskussion mellan examinator och
författare.
Viktigaste framträdande under dina fyra studieåren:
● Alla författare ska delta aktivt i presentationen och vara väl förberedd.
● Skärpningsnivån ska vara högre än vanligt.
● Prydlig klädsel iaf. det som syns i skärmen :)
● Tidskontrollera föredragningen (med bilder, pekningar etc) flera gånger.
● Ät och drick inte (ett glas vatten om du är orolig för att bli torr i munnen).
● Tala om när du är klar med presentationen - då kan man vända sig till examinator.
● Framför inte kritik mot skola och andra (t.ex de som inte ville vara med i din undersökning)
● Var på plats (framför skärmen) i tid

SLUTSKRIVNINGEN
●

Datum & tid: enl. schema
○ Del 1: 11:e maj kl 9.00-12.00
○ Del 2: 12:e maj kl 9.00-12.00
○ För studenter som har förläng skrivtid så gäller kl 9.00-12.30

●

Behörighet:
○ För att få skriva slutskrivningen skall samtliga kurser undantaget C-uppsatsen vara godkända.
○ Dessutom skall alla ekonomiska åtaganden gentemot Naprapathögskolan vara uppfyllda.

●

Närvaro: Obligatorisk

●

Forum: Hemtenta med flervalsfrågor som ges via Google Formulär

●

Godkänd gräns:
○ Godkänd (G) 67%
○ Väl godkänd (VG) 90%
○ Skolledningen beslutat att höja gränsen VT20 för G från 50% till 67% då skrivningen sker som
hemtentan.
○ Vardera del rättas oberoende av varandra

●

Omtenta: schemaläggs vid behov

●

OBS! Samma regler gäller gällande fusk som vid en “vanlig salsskrivning”. Det innebär att all misstanke
om fusk kommer att rapporteras till Naprapathögskolans rektor och lyftas till Disciplinnämnden.
Studenten som fuskat kan får en varning eller i värsta fall bli avstängd från sina studier för en viss tid,
dock högst sex månader (vilket leder till försenad examen).

Skrivningen omfattar samtliga kurser som förekommit under naprapatutbildningen och antalet frågor är viktat mot
hur stor kursen är i utbildningen. Undervisande lärare har själva fått komma med frågor som täcker in det
väsentligaste från respektive kurs. Att läsa på inför slutskrivningen är ett ganska omfattande arbete, men
förhoppningsvis finns mycket av kunskaperna nära i minnet. Ett sätt att kontrollera sig själv är att gå igenom sina
egna gamla skrivningar, men det bör kompletteras med annan inläsning. Samtliga frågor är av flervalstyp med 4-5
svarsalternativ där endast ett är rätt. Varje del omfattar 150 frågor.
Del 1 - ANATOMI, FYSIOLOGI, MEDICIN & FORSKNINGSMETODIK
Här kommer det viktigaste ur till exempel anatomi, fysiologi, sjukdomslära, neurologi, ortopedi och
forskningsmetodik etc. att examineras.
Del 2 - NAPRAPATI, IDROTTSMEDICIN, BIOMEKANIK, ERGONOMI, FÖRETAGANDE –
EKONOMI/JURIDIK, ELEKTROTERAPI
Här examineras alla kurser som finns inom blocket naprapati och idrottsmedicin. Ryggradens specifika anatomi
och biomekanik, fysiologiska mekanismer som förklarar orsaker till besvär och behandlingseffekter, tester och
annan undersökningsmetodik, behandlingsteknik, indikationer och kontraindikationer är exempel på frågor. Även
frågor från Elektroterapi, VFU, samt Ekonomi-juridik-företagande ingår.
Lycka till önskar alla vid Naprapathögskolan!
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