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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 24

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Större tydlighet kommer antagligen att kunna visas i Canvas och förmedla till studenterna att hålla sig
uppdaterad på informationen som finns på plattformen. Lärandemålen kan tydliggöras i Canvas. Se över hur
tentamen genomförs och ge studenterna en bättre information vad som krävs och operationssjuksköterskans
ansvar vid en operation.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-05-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Operationssjukvård i teori och praktik, 22.5 hp (KMA602)
Kursansvarig: Cecilia Teledahl





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.

5 av 24 studerande har svarat. Utifrån den feed-back/ utvärdering som vi fått efter våra träffar på universitetet är studenterna
mycket nöjda. I dessa har de även kommit med flera konstruktiva kommentarer som reflektera över.
Angående icke professionell bemötande vet vi vad det handlar om och det är åtgärdat. Den sammanfattande analysen är
att det finns förbättringar att göra, men generellt utifrån övriga mer specifika utvärderingar med ett nästan fulltaligt
deltagande är studenterna nöjda. Kommentarer och synpunkter kommer att tas upp/ reflekteras över vid utformning av
nästa kurs.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Canvas kommer att utformas på ett bättre sätt nu när vi efter första året sett fallgroparna med tex. att information finns
tillgänglig på flera olika ställen. Vi kommer även att ha en programspecifik introduktion av uppbyggnaden av plattformen.
Lärargruppen bör även bör även se över hur utlagd information presenteras på smartphones och plattor.

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


