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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 21

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 47

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 100%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Åtgärder innan kursen startades:
Studiehandledningen förtydligades med följande delar:
- Examinationsuppgiften (rapport) omstrukturerades, dvs datamaterialet (fältanteckningar/intervjuer) bifogas som
bilagor.
- Materialet bearbetas med kvalitativ metod och presenteras i rapportens resultatdel.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Klinisk omvårdnad - begrepp, 7.5 hp (OMG400)
Kursansvarig: Agneta Danielsson





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Den skriftliga webbaserade utvärderingen visar att:
81% av studenterna anger att de i mycket hög/hög utsträckning kunnat utveckla kunskaper och färdigheter enligt
kursplanens lärandemål.

90% av studenterna anger att de mycket hög/hög utsträckning fått visa att det uppnått kunskaper och färdigheter enligt
kursplanen.

71% av studenterna anger att de lagt mellan 30-39 timmar per vecka på kursarbete.

95% av studenterna anger att de fått ett professionellt bemötande av kursens lärare och övrig personal.

Sammanfattande analys: Cirka hälften av studenterna har genomfört den webbaserade utvärderingen. Majoriteten av dom
svarande har angett att haft möjlighet att utveckla och fått visa på att de utvecklat/uppnått de färdigheter och förmågor som
anges i kursplanens lärandemål. Orsaken till varför majoriteten av studenterna lägger 30-39 timmar på kursarbete går ej att
uttala sig om. Alla utom en student är nöjd med bemötande från lärare och övrig personal.
Muntlig utvärdering visar att:
? Möjlighet till handledning på distans under kursens gång uppskattades högt av studenterna.
? Möjligheten till att genomföra VFU inom kliniska specialistområden uppskattades mkt högt.
? Studiehandledningens instruktioner för rapportskrivande behöver förtydligas.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förslag till förändringar inför nästa kurs:
* Anvisningar i studiehandledning kommer att förtydligas avseende den muntliga examinationen så att ytterligare fokus
hamnar på studenternas rapport (resultat samt data).

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.



Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


