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Mall för Kursanalys

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av
lärarutbildningen kansli.
Kurs
Kurskod
Hp
15hp
Intensivvårdssjuksköterskans profession
OMA511
Program
Termin i program Kursdatum
2
x programkurs
fristående kurs
12-08-30-12-98-24,
13-01-21-13-06-07
uppdragsutbildning
Antal registrerade på kurs
Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig
14
kursutvärdering 5/14
Genomströmning och betygsutfall (ange antalet
tentatillfällen)
14, 13 GK, 1 student en examinationsuppgift kvar

Har kursens mål examinerats
Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Översyn av vetenskapliga strimman .
Detta kurstillfälle, uppföljning (dokumentation av kursuppföljning arkiveras med kursanalys)
Studenternas synpunkter; om måluppfyllelse; svarade examinationen mot kursmålen; var man nöjd med kursen;
annat. Har studenterna föreslagit förbättringar?
Lärarens synpunkter och kommentarer.

Studenterna har svarat att kursen varit intressant och stimulerande, uppmuntrat till
kritiskt tänkande, varit relaterad till aktuell forskning samt att kursens lärande mål
uppnåtts, dock i något lägre grad vad gäller vetenskaplig metod än kursens övriga
innehåll. Studenterna är mycket nöjda med föreläsningarna på campus, tycker sig ha lagt
ned mycket eget arbete i studierna, mycket nöjda med seminarium i medicinsk teknik.
Studenterna är i stort sett nöjda med litteraturen och tycker i hög grad att
examinationerna stämt med kursmålen. Studenterna vill inte tentera vetenskaplig metod
tillsammans med annan examination. Studenterna föreslår hemtentamen i vetenskaplig
metod.
Studenterna också nöjda med de inslag av simulering som varit.
Vid muntlig värdering av kursen där alla deltagit framkommer att de är nöjda med
kursen och uppfattar att innehållet varit relevant.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Översyn av den vetenskapliga metodstrimman görs, kommer enskild hemtentamen att införas enligt studenternas
önskemål.

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit

Namnförtydligande

Kursansvarig lärare, underskrift
Barbro Berglund

Namnförtydligande

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift
Mona Persenius

Namnförtydligande

