INFORMATION OM DISTANSSTUDIER
DISTANSSTUDIER – FÖR VEM?

Distansstudier rekommenderas till den som har god studievana samt till den som har god datavana (då studierna bedrivs via en digital lär-plattform). Det går bra att kombinera
lärarledd undervisning med distansstudier.

ANMÄLAN

Anmälan till distanskurser kan endast göras i samråd med
studie- och yrkesvägledare. Kontakta vägledningsexpeditionen eller någon av våra studie- och yrkesvägledare direkt för
mer information. Aktuell kontaktinformation hittar du på
campusmolndal.se.

KURSTART

Våra distanskurser startar kontinuerligt.Från ansökningstillfället till beviljad kursstart vid kan man räkna med cirka fyra
veckors administrationstid. Kurstart planeras alltså fyra veckor framåt i tiden. Om du blir antagen får du ett kursbesked
från Jensen Education.
Ansökan till ny kurs ska även ske senast fyra veckor innan
önskad kursstart för att kunna garantera en sammanhållande
studieperiod. Kursstart är alltid på en måndag.

PROV

Vissa prov, metodövningar och laborationer sker inte på distans
utan genomförs hos Jensen Education. Vid prov utomlands
ligger ansvar och organisering på eleven och sker i
överenskommelse med Jensen Education och rektor. Prov
på annan ort kan till exempel ske på en ambassad eller annan
svensk myndighet. Nationella prov (svenska/svenska som
andra språk, engelska och matematik) kan dock inte göras
utomlands då dessa inte får skickas utomlands enligt Skolverket.

ÖVRIG INFORMATION

För att se kursutbudet hos Jensen Education kan du ladda
ner en PDF på campusmolndal.se eller ta kontakt med studieoch yrkesvägledare.
Kurslitteratur hittar du under respektive kursbeskrivning.
Flera kurser inom vård- och omsorgsområdet innehåller delar
som är arbetsplatsförlagda (praktik). Då följer man arbetsplatsens
arbetstider. Förlängning av kurs kan ske senast när halva studieperioden avslutats. Exempel; du har sökt till Engelska 5 på 10
veckor. Senast under vecka 5 i kursen ska förlängning ske.

VAL AV STUDIETAKT

Distanskurserna ges med olika studietakt och eleven beslutar
själv om studielängd.
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INTRODUKTIONSMÖTE

Inför kursstart kallar Jensen Education till ett obligatoriskt
informationsmöte via e-post. Det obligatoriska informationsmötet
är på måndagar kl. 15.30 – 16.30 i Jensen Educations lokaler
och sker oftast en vecka innan planerad kursstart- Om man
uteblir helt från introduktionsmötet utan att meddela Jensen
Education stryks man från kursen.
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