Information om Canvas
Canvas är den lärplattform som används på utbildningsprogram vid Umeå universitet. Den är
organiserad i kurser som i sin tur är uppbyggda efter moduler med olika innehåll, uppgifter mm. Inne i
kursen finns möjlighet till enskilt lärande, grupparbeten, kommunikation.
Logga in i Canvas
Gå ut på internet och skriv in adressen: http://canvas.umu.se
Klicka på Logga in med Umu-ID, och välj att logga in via konto Umeå universitet. Du loggar in med
hjälp av dina användaruppgifter vid universitetet, det som kallas Umu-ID. Du kan läsa mer om Umu-ID
på länken https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/
När du loggat in i Canvas hamnar du på startsidan. Där kommer dina kurser att synas som stora kort. I
marginalen längst till vänster kan du gå in under Konto och där kan du göra inställningar för din
användare. Lägg gärna in en bild under fliken Profil.
För att vara säker på att få notiser från Canvas måste du se till att ha rätt e-postadress inlagd. I Canvas
ändrar du din primära e-postadress under Konto (allra längst till vänster) och Inställningar. Då ska
meddelanden och aviseringar från Canvas komma till den e-postadressen du har valt.
Alla studenter som antas till Umeå universitet får en e-postadress som slutar med @student.umu.se.
Då du antas till universitetet kopplas ditt Umu-ID till den mailadress som finns inlagd i Ladok. Om du
läst vid ett annat universitet där Ladok används kommer det finnas en mailadress inlagd sedan
tidigare. Om det är första gången du antas till ett universitet kommer din primära mailadress vara
samma som finns inlagd på antagning.se. Kontrollera vilken adress som är din primära mailadress, och
byt den om det är aktuellt, se manualen ”Kan man byta primär e-postadress?”
https://manual.its.umu.se/e-post-for-studenter-faq/
Som student har du tillgång till en grundkurs i Canvas för studenter. Den hittar du här:
https://www.canvas.umu.se/courses/37
Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta IT-support och självhjälp
https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/it-support

Farmaciprogrammen
Det finns en gemensam programsajt med namnet Farmaciprogrammen för alla studenter som är
antagna till apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och masterprogrammet i farmaci. Samtliga
som läser något av våra program är medlemmar i sajten. På denna sida finns material samlat som är
relevant för alla studenter. Börja med att läsa Hur använder jag lärplattformanen Canvas när du
loggat in på sajten.

Kurser för farmacistudenter i Canvas
På din startsida finner du inledningsvis den första kurs du har tillgång till. Ju längre du går på
programmet, desto fler kurser får du tillgång till. När du klickar på ett kurskort kommer du in på den
kursens startsida. I menyn till vänster kan du se vilka verktyg som är aktiva i kursen (anslagstavla,
moduler, uppgifter, personer etc.).

Hur hittar jag till första kursen ”Introduktionskurs i farmaci”?
De tillgängliga kurserna dyker upp på första sidan när du loggat in. De syns som stora ”Kurskort”.

Klicka på sidans namn så kommer du till sidan. Om du inte hittar sidorna där kan du klicka på ”Kurser”
i marginalen allra längs till vänster, under ditt namn. Där får du upp en lista över de sidor du har
tillgång till. Har du fortsatta problem att hitta sajten, besök: https://www.umu.se/student/vi-hjalperdig/it-tjanster/umu-id/

