
Grunddata från Ladok

Kurskod: KMA503

Anmälningskod: 32923

Termin: VT-19

Startvecka: 201904

Slutvecka: 201923

Studietakt: 67%

Studieform: Distans

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Information till huvudhandledare på sjukhus utanför kau's avtalsområden skulle vara grundligare. En revidering
av kursens examinationsuppgift gjordes inför kursstart HT 18. Eftersom programmet lades om till helfart delades
VFU perioden upp i två perioder om vardera 6 veckor.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-08-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Intensivvård i teori och praktik, 18.0 hp (KMA503)
Kursansvarig: Karin Ekholm





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Studenterna har i stort sett varit nöjda med kursen. Den skriftliga kursanalysen baseras på svar från 3 av 14 studenter.
Kursens upplägg har i hög utsträckning varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål. I kursens
examinerande moment har studenterna i viss till hög utsträckning haft möjlighet att visa vad de lärt utifrån det som uttrycks i
kursens lärandemål. I snitt har studenterna lagt ner från 30 till >40 tim/vecka. Bemötandet från lärare har varit professionellt.
I den muntliga kursvärderingen där hela studentgruppen deltog framkom att VFU hade varit bra och lärorik.
Teknikgenomgången som HHL hade på CSK saknades på USÖ. Examinationsuppgiften upplevdes som relevant men väl
omfattande. Det upplevdes även att VFU och Examensarbetskursen gick in i varandra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Examinationsuppgiften kommer att ses över i syfte att minska om fattningen. Vid Centralt nätverk kommer uppdraget som
HHL att diskuteras för att se över möjligheten till mer likvärdig innehåll. Tydligare information angående VFU och
examensarbetet kommer att ges så tiden som finns för att skriva pm innan VFU tillvaratas.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


