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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Kursanalys
Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som
prefekt delegerar till.
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter.
Administreras av lärarutbildningen kansli.
Datum

141027

Kurs Examensarbete i Folkhälsovetenskap 1

Hp

Kurskod

15 hp

FHABE1

Programkurs

x

Termin i program Kursdatum/läsperiod

Fristående kurs

___

Oklart då
v 4 – v 22 2014
programmet är en
skalmaster

Sätt kryss!

Uppdragsutbildning ___
Antal registrerade på kurs

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering

6

2

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

1,5

1

67 % 2 st 1,8%

ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Förtydligande av studiehandledning, nyinsatt föreläsning om att skriva uppsats.

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)
De flesta svaren finns på tillfredsställande och i hög grad. Inledande föreläsning anser båda har varit betydelsefull
i mindre grad. En av studenterna är mindre nöjd med anknytningen till folkhälsovetenskap och önskar tydligare
koppling till den. Man önskar att träffa andra studenter för att ha möjlighet att diskutera.

Saker som varit bra är kontakt med kursledning och handledare och att uppsatserna har haft en bredd i
sina inriktningar. Sammantaget får kursen hög och mycket hör kvalitet.
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen
Förmodligen är det samma student som är lite mindre nöjd överhuvudtaget och som inte heller svarat på frågor
om examinationen. Kan vara en student som inte blev klar under vårterminen då man också angivit at den egna
insatsen inte varit tillfredsställande.. Att ta till sig forskning i ämnet och anknyta till folkhälsovetenskap bör ses
som ett ansvar studenten har själv då man självständigt skriver en examensuppsats. Detta bör diskuteras med
handledarna som man i övrigt är nöjd med.

Flera av de studenter som gick kursen har gått en tidigare utbildning så det var sista chansen att få ut
examen. De flesta arbetar också heltid parallellt med att gå kurs. Bör ses som en anledning till att
genomströmningen inte procentuellt är så stor. Några räknar med att bli klara under hösten och några
har registrerat om sig till nästa kurs.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Fundera över hur man kan förändra den inledande campusträffen till att kännas mer matnyttig. Att inspirera
studenterna att träffas under kursens gång. Detta kan ske på grupphandledningar men också på studenternas eget
initiativ.

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande
GullBritt Rahm

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, Namnförtydligande
student/ lärares underskrift
GullBritt Rahm
Examinator har deltagit/taget del av, underskrift

Namnförtydligande
Ulla-Britt Eriksson
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