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Kurskod: FHAMI1

Anmälningskod: 32988

Termin: VT-19

Startvecka: 201914

Slutvecka: 201923

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 24

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-06-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete , 7.5 hp (FHAMI1)
Kursansvarig: Louise Persson





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.

Utöver svaren ovan - rapporterar sudenterna i kursutvärderingens skriftliga del - om denna fristående kurs/som också kan
läsas som en kurs i VAMAS prog. - att de är mycket nöjda med kursen som helhet. Se nedan för några exempel av positiv
feedback: 

"Mycket bra genomgångar i samband med föreläsningar. En blandning av intressanta och innehållsrika delar i ämnets
tagits upp. Bra blandning teori och övningar i alla delar. Mycket lärorikt."

"Alla föreläsningar var av hög klass med bra föreläsare. Den praktiska delen med MI samtal var mycket bra. Den
avslutande examinationen i smågrupper var mer givande än om det skulle varit i helgrupp".

"Tar med mig mycket från kursen i alla delar i mitt nuvarande och framtida arbete!" 

"Mycket värdefull litteratur särskilt Health literacy- boken. Bör verkligen behållas. Bra med bokseminarium".

"MI-delen har varit väldigt bra, bra upplägg och utförande".

"Alla ansvariga lärare har varit mycket professionella i bemötande och utförande av kursens alla delar!!"

"Personalen har varit väldigt bra, och kontakt mellan personal och studenter har varit väldigt tätt!"

"En riktig bra kurs, den bästa jag har gått, har lärt mig jättemycket".

Muntlig utvärdering har också genomförts som överenstämmer med ovanstående.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Som förslag till utveckling kursen framgent framhåller de önskemål om möjlighet handledning under tiden för utförandet av
MI-samtalet samt att arbetsbördan i kursen kan upplevas som omfattande (flera delmoment som ska genomföras).
Förslaget är därför att ta detta i beaktning tills nästa kursomgång.

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


