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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 34

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 93

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Rörande KTC kommer underlagen för bedömningar att stramas upp för att enhetliggöra bedömningarna. Vi har
förbättrat informationen inför kris, stress och copingseminariet HT -19.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Grundläggande klinisk omvårdnad, 30.0 hp (OMG002)
Kursansvarig: Karin Sandberg





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.

Kursutvärderingen besvarades av 34 av 93 studenter. Majoriteten av studenterna (n=28) upplevde att upplägget varit ett
stöd för att uppnå kursens lärandemål. En majoritet (n=29) upplevde också att de fått visa sin kunskaper vid kursens
examinationer. Merparten av studenterna (n=27) har lagt ner 30 timmar eller mer på studier per vecka, och de (n=31)
upplevde att bemötandet från kursens lärare och övrig personal varit professionellt. 

Utifrån fritext framkom det att studenterna upplevde arbetsbelastningen under terminen som ojämn. 

Studenterna uppfattade fortsatt att seminarieuppgiften om kris, stress och coping (provkod 0050) var otydlig. 

Vid muntlig utvärdering framkom att bedömningarna vid den praktiska examinationen var fortsatt ojämna.. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför vårterminen 2020 har en examination tagits bort.

Anvisningar till examination och examinationsöversikt har förtydligats, vilket underlättar för planering av studier.

Seminarieuppgiften om kris, stress och coping (provkod 0050) har förtydligats och anpassats till kursens innehåll. 

Arbetet för att få ökad samsyn vid bedömning vid den praktiska examinationen pågår.

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


