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Kurskod: OMG201

Anmälningskod: 26205

Termin: HT-15

Startvecka: 201535

Slutvecka: 201603

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 55

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 92

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 0%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Omvårdnad i ett hälsoperspektiv, 30 hp (OMG201)
Kursansvarig: Birgitta Blomberg





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

Analysen bygger på de 55 svar av 92 registrerade studenter på kursen.
Merparten (34 av 55 svarande) anser att de i hög utsträckning kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra
förmågor beskrivna i lärandemålen, 16 studenter anser att de i mycket hög grad respektive 29 studenter anser i hög grad
att de haft möjlighet under examinerande moment visa de kunskaper färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i
lärandemålen. Flertalet av studenterna anser att de blivit bemötta av lärare och annan personal på ett professionellt och
tillmötesgående sätt.
I kommentarer /synpunkter framkommer att studenterna beskriver kursens arbetsbelastning som ojämn, " lugnt i början"
men allteftersom kursen pågick så ökade kraven bland annat med flera och omfattande tentor ´samt andra former av
examinationer än vid tidigare tillfällen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

ny utbildningsplan och kursplan gäller from VT 2016

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


