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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 4

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga förslag till förändringar har kunnat utläsas.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-08-16

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister), 15 hp (FHABE1)
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.

Totalt sett har tre av fyra studenter besvarat enkäten som skrivit en magisteruppsats under våren 2017. Det framkommer att
de har under kursen kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen i
hög eller mycket hög utsträckning. Likaså rapporterar studenterna att de i hög utsträckning haft möjlighet att genom kursens
examinerande moment att visa om de uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i
lärandemålen. Vidare har studenterna lagt ned 40h/vecka eller mer på kursen. Sammanfattningsvis de har båda upplevt
bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt och tillmötesgående/mycket tillmötesgående. Av
fritextsvar framkommer att; ?Jag är sammanlagt väldigt nöjd. Lärarna och handledare har varit professionella, stöttande och
gett positiv kritik som har vad gäller mig lett till utveckling?. Sedan skriver en student som förslag till nästa kurs att; ?Kanske
någon sorts workshops med erfarenhetsutbyte med studenterna i kursen innan uppsatsen kan underlätta processen med
uppsatsen?. Det är ett bra förslag som kommer tas i beaktning framgent.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se fritextsvar om workshop + fortsätta främja tillfällen för grupphandledning (brukar vara uppskattat av studenterna - och
kan ses som ett tillfälle även för erfarenhetsutbyte).

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


