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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 18

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 52

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-12-04

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. 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:
83 % av studenterna som besvarat enkäten anger att de i mycket hög/hög utsträckning kunnat utveckla kunskaper och
färdigheter enligt kursplanens lärandemål.
88 % av studenterna anger att de mycket hög/hög utsträckning fått visa att det uppnått kunskaper och färdigheter enligt
kursplanen.
83 % av studenterna anger att de lagt mellan 30-39 timmar per vecka på kursarbete.
100% av studenterna anger att de fått ett professionellt bemötande av kursens lärare och övrig personal.
Sammanfattande analys: 18 av 52 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.
Alla är nöjda 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 och att man helst velat göra
ännu fler arbetstillfällen inom de specialiserade områdena.
De förändrade instruktionerna i studiehandledningen uppskattades av studenterna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen ges inte längre då utbildningsplanen förändrats

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


