
Kære kursist, 
 
Velkommen til det specialespecifikke forskningstræningskursus i patologi (11.01.2020-14.01.2020). 
 
Desværre gør Corona-prognoserne at jeg må lave kurset om til et udelukkende online kursus. Da 
alternativet er at aflyse eller udskyde det synes jeg det er at foretrække, men jeg er helt igennem 
bevidst om at det ikke er lige så godt som et kursus med fysisk fremmøde. Der kommer til at være 
en del ting hvor vi må gå på kompromis og der kan også opstå tekniske problemer. Vi må tage det 
som det kommer. Jeg håber i vil bære over med os undervisere da de fleste af os er novicer i at 
lave den form for undervisning. 
 
Jeg har valgt at beholde kursusplanen (vedhæftet) som den oprindelig var lavet, da der er mange 
undervisere der skal tages hensyn til og da de allerede har booket deres travle kalender på de 
tidspunkter der står i planen. Det betyder at der jo også er taget hensyn til at folk skulle 
transporteres langvejs fra her til Århus og tilbage igen. Derfor starter kurset først mandag 
eftermiddag (kl.12) og det slutter torsdag først på eftermiddagen (kl.14-15). Der er ca 23 timers 
undervisning i alt plus pauser. 
 
Du må selv bestemme om du sidder derhjemme eller på dit arbejde, men du skal have adgang 

til en computer der er koblet på internet, hvor der er webcam og hvor du har installeret 

QuPath (se nedenfor). Jeg skal nok skrive flere detaljer om selve det tekniske til jer i starten af 

det nye år. 
 
Der er noget forberedelse til kurset som du skal være opmærksom på: 
  
- Den vedhæftede statistikopgave skal afleveres til Karl-Anton senest 31/12 på 

email: kardor@rn.dk 
- Du skal lave en kort (maks 8 min og gerne mindre da i er et stort hold) gennemgang af eget 
projekt (eller ide til projekt). Enkelte PP slides til illustration er at foretrække. Skal indeholde kort 
gennemgang (gerne punktform) af: Baggrund og hvorfor emnet er aktuelt, Formål med 
projektet, Materialer/metoder, Tidshorisont/plan 
- Download billedbehandlingsprogrammet QuPath (gratis). Link: https://qupath.github.io/   
  
 

Jeg glæder mig til at møde jer, også selvom det kun bliver virtuelt 😊 
Rigtig god jul og godt nytår til jer alle. 
 
Mange hilsner 
Johanne 
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