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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förslag till nästa kurstillfälle är att omfördela de biomedicinska ämnena i terminen så att de biomedicinska ämnen
inte koncentreras. Dessa ämnen kommer att examineras i en gemensam tentamen efter Nationella kliniska
slutexaminations modellen (NKSE). Inför slutexaminationen kommer studenterna att kunna göra duggor som inte
är betygsgrundande utan ger ett formativa lärande.
Kursledningen fortsätter att hålla dialog med föreläsarna angående upplägg av kursen.

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.
Ändringen av tentamen i de biomedicinska ämnen som bestämdes efter förra utvärderingstillfället föll inte väl ut bland
studenterna. Det har framkommit mycket kritik från studenterna om att innehållet i föreläsningarna inte överensstämde med
innehållet i tentamen och att det fanns en diskrepans mellan de som undervisade och kurledningens avsikt med den nya
tentamensformen, vilket ledde till frustration hos studenterna. De upplevde inte heller att du fick möjlighet att visa sina
kunskaper genom tentamen.
Några studenter (14 studenter) har upplevt att bemötandet från kursens lärare och personal har varit endast professionell
(10)t eller undernåligt (4). Det är svårt att värdera då det inte har framkommit vilka det rör sig om eller i villa situationer det
har förkommit.
I övrigt var det inte någon större kritik mot andra delar av kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Ändringarna inför vårterminen 18 är redan implementerade. Den stora tentamen i de biomedicin ämnen är omformad och
nu kommer i form av frågor kopplade till patientfall och med tydlig koppling till undervisningen. Undervisande lärare
konstruerar tentamensfrågor i högre utsträckning.
Efter muntlig utvärdering med studenterna kommer vi att se över antalet tentamen och när i tiden de sammanfaller inför
höstterminen 2018.
Vi kommer också att vara lyhörd för studenternas uppfattningar om vårt bemötande. Vi kommer också att sträva efter att
kursansvariga lärare undervisar i större utsträckning för att uppnå en bättre kontinuitet.

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

