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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 8

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

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.
Det är är en helt ny kurs i folkhälsovetenskap och som med fördel kan läsas efter- eller som komplement till kursen
Hälsofrämjande arbete I. Studenterna rapporterar att de i mycket/hög utsträckning i kursen kunnat utveckla de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Likaså har de i mycket/hög grad under kursens
examinerande moment haft möjlighet att visa att de uppnått kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna
i lärandemålen. De har vidare upplevt att bemötandet från personal varit professionellt och mycket tillmötesgående.
Vid den muntliga kursutvärderingen framkom likaså att de varit väldigt nöjda med kursen och kursens olika moment (som
ex. grupparbetet) och föreläsningar. De uppskattade variationen mellan teori och praktik samt inslag från föreläsare på
fältet.
En student skriver ex.: "Kursen är mycket välplanerad. Bra examinationer, och mycket bra kurslitteratur! I sin helhet var
kursen mycket bra, och värd att läsa!"
Vidare skriver en annan student: "Upplägget var en perfekt blandning av olika områden och föreläsare, som berörde målen
för kursen. Bra introduktion av ansvarig. Ger bra information i hela kursen igenom. Bra litteratur och blandning mellan
uppgifter".

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Grupparbete - skriva kontrakt vid kursstart.

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

