
Grunddata från Ladok

Kurskod: OMA503

Anmälningskod: 31369

Termin: HT-18

Startvecka: 201835

Slutvecka: 201923

Studietakt: 25%

Studieform: Distans

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 17

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
I och med revidering av intensivvårdsprogrammet gavs kursen på helfart, vilket innebar förändringar i
upplägget. Fortsatt fokus på en stabil grupp som handleder och examinerar,
samt regelbundna träffar med handledare,examinerande lärare, kursansvarig och examinator.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-08-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Examensarbete med inriktning mot intensivvård, 15.0 hp (OMA503)
Kursansvarig: Maria Andersson





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.

Endast fyra av 17 studenter har besvarat kursvärderingen. Tre av fyra studenter har svarat att de i viss utsträckning kunnat
utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen, flertalet anser att de i hög till
mycket hög utsträckning haft möjlighet att visa dessa i examinationen. Samtliga studenter har lagt ner mer än 30
timmar/vecka. Tre av fyra studenter upplevde bemötandet från
kursens lärare och övrig personal i viss utsträckning eller i endast ringa utsträckning som professionellt och
tillmötesgående. Studenterna beskriver problem med handledningen såsom svårt att få kontakt med handledare, att få till
handledningstillfällen och att handledare inte var insatta inom området.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt arbeta för att få en stabil grupp som handleder och examinerar examensarbetet i programmet. Förtydliga
informationen till studenter och handledare om de olika momenten under kursens gång. 
Handledare med vid uppstart av kursen, för att ge möjlighet till studenter och handledare till en första träff.

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


