
Grunddata från Ladok
Kurskod: OMA312

Anmälningskod: 24128

Termin: HT-14

Startvecka: 201447

Slutvecka: 201603

Studietakt: 20%

Studieform: Distans

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 18

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 24

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 100%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Examensarbetet kommer att tidigareläggas i utbildningen. Arbetet kommer att påbörjas under termin 2 och
avslutas tidigare under termin 5.
Arbete med samsyn mellan handledare, examinerande lärare och examinator pågår ständigt på ämnet.
Diskussionen kommer att fördjupas ytterligare. 
Tillvägagångssätten för att ge respons till studenterna kommer att diskuteras med samtliga handledare,
examinerande lärare och examinator samt kursansvarig lärare. Den överenskommelse som enligt kursens
riktlinjer görs mellan studenter och handledare kommer att tydliggöras. 
Introduktion för samtliga handledare och examinerande lärare kommer att genomföras av examinator och
kursansvarig lärare. 
De tekniska kraven för att kunna använda Adobe Connect kommer att förtydligas ytterligare i riktlinjer för
examensarbete.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-03-01

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde, 15 hp (OMA312)
Kursansvarig: Anita Waller





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Problemet med långdragen kurs kommer att upphöra då kursen då nu har ett annat upplägg. Dvs övriga kurser har gjorts
om vilket kommer att vara positvit för examensarbetet.
Utifrån ovanstående kommentarer där studenter skrivit examinator avses examinerande lärare.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ytterligare ansträngningar för samsyn mellan examinerande lärare och handledare kommer att göras för att vidare utveckla
examensarbetet i omvårdnad. 

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


