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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Denna var den första omgång av den nya kursen OMG002.

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.
Det är första gången som kursen ges i det nya programmet. Från svaren kan man se att majoriteten har uttryckt att de har
utvecklat sina kunskaper och färdigheter och kunnat uppvisat att de har uppnått dem. Det har också visat sig att det har varit
krävande för studenter då studenterna har fått lägga mycket tid på sina studier. De har uttryckt att det har varit perioder, t.ex.
när de läser de biomedicinska ämnen då det har varit för mycket på kort tid och tät mellan examinationerna.
Studenterna har varit nöjd med bemötande från lärarna, men några säger att inte alla lärare är engagerade eller vet var
studenterna är i sin kunskapsnivå, samt att lärarna inte lämnar samma information till studenterna. Det kan bero på att det
är en del saker som har bestämts under terminens gång.Vi lärare fick olika bud under terminens gång bl.a. om hur den nya
KTC (Clinical training center) skulle fungera. KTC hade också helt nytt upplägg denna termin.
Ett moment som studenterna är mycket nöjda med är slutexaminationen. Några studenter efterlyser en bättre struktur
medan andra studenter är nöjda med upplägget.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Förslag till nästa kurstillfälle är att ge längre tid till den biomedicinska ämnen och på sikt integrera dessa ämnen i en
gemensam tentamen efter Nationella kliniska slutexaminations modellen (NKSE).
Strukturen kommer att ses över strukturen och över fördelningen av de biomedicinska ämnen.

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

