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Information för dig som går från Ping Pong
Nya lärplattformen Studium

Grundkurs

Uppsala universitets nya lärplattform heter
Studium och baseras på systemet Canvas. Studium
ska ersätta de nuvarande lärplattformarna
Moodle, Ping Pong och undervisningsdelarna i
Studentportalen.

Kom igång med att bygga upp din kurs i Studium.
På grundkursen tittar vi bland annat på:
 hur du skapar kursstruktur och innehåll
 kursinställningar och kalender
 kommunikation
 hur du skapar och bedömer en uppgift

Införandeprojektet går vidare under hösten
genom att påbörja insatser främst för er som går
över från Ping Pong. Som lärare ansvarar du själv
för att bygga upp den nya kursen och flytta över
innehåll. Från projektet kommer vi hjälpa till med
att flytta över frågebanker. De första kurserna från
Ping Pong kan ges i Studium vårterminen 2020.

"Flytta från Ping Pong till Studium”
En workshop som vänder sig till dig som ska flytta
din undervisning från Ping Pong till Studium. Vi
förutsätter att du har gått grundkursen. Under
workshoppen tar vi upp likheter och skillnader
mellan de båda systemen och en stor del av tiden
ägnas åt praktiskt arbete då du bygger upp din
kurs i Studium. Du får stöd, tips och råd av
pedagogiska utvecklare med god kännedom om
Ping Pong och Studium.

Kom igång!
Som anställd kan du redan nu logga in i Studium,
där du har tillgång till en egen testkurs. Läs mer
om hur du kommer igång på:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=334749370

Utbildningstillfällen och anmälan finns på:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=407726796

Kom på kurs och verkstad

Kontakta oss

Vi rekommenderar alla som undervisar att gå
grundkursen i Studium. I höst erbjuder vi ett fast
utbud av kurser och verkstäder men det går också
bra att boka in oss. Ett bra upplägg är att samla
en lärargrupp med liknande kurser och avsätta
en halv dag där vi ger grundkursen och följer upp
med en verkstad.

PING PONG
Ping Pong kan användas för undervisning
under hela 2019.
Ingen undervisning sker i Ping Pong fr.o.m.
HT20, dvs inga nya studenter, inga nya kurser
och ingen fortsatt undervisning i kurser.

STUDENTPORTALEN
Studentportalen kan användas för undervisning
under hela 2020.
Ingen undervisning sker i Studentportalen
fr.o.m. VT21, dvs inga nya studenter, inga nya
kurser och ingen fortsatt undervisning i kurser.

Boka INFO &
utbildning!

Projektledare:
Carl Hallberg, carl.hallberg@uadm.uu.se
Katarina Adenmark, katarina.adenmark@uadm.uu.se

Första kurserna från
Ping Pong kan ges i
Studium.

Med reservation för ändringar
Ver. sept-19

Ping Pong
stängs helt

Boka INFO &
utbildning!

Utbildningar påbörjas.
Dags att planera
för/påbörja övergång.

HT2019

Frågor om Studium: support-elarande@uadm.uu.se
Bokning: info-elarande@uadm.uu.se

Alla kurser ges i
Studium. Ping Pong
öppet för läsning.

VT2020

HT2020

VT2021

Utbildningar påbörjas.
Dags att planera
för/påbörja övergång.

Första kurserna från
Studentportalen kan
ges i Studium.

Alla kurser ges i
Studium. Studentportalen är endast öppet
för läsning

Boka INFO &
utbildning!

Boka INFO &
utbildning!

HT2021

Studentportalen stängs
för undervisning

Projektet Ny lärplattform vid Uppsala universitet
Mer information finns på projektets sida: https://mp.uu.se/c/perm/link?p=56382938

