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Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
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Systemgruppen för utbildningsadministration.

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15.0 hp (OMA406)
Kursansvarig: Anders Sidenblad





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.

Genomströmning i kursen är hög endast två studenter har inte slutfört (de har ej heller påbörjat).
Vissa studenter har missuppfattat kursutvärderingen och har utvärderat annat än examensarbete. 
Att genomföra ett självständigt arbete kräver en viss mognad och förståelse att det ställs andra krav vid
studier på avancerad nivå. För att hjälpa studenterna har kursidan i canvas fyllts med information så som
riktlinjer för examensarbete på avanceradnivå samt mycket annan information, se nedan. Studenternas
aktivitet på kurssidan varierar, vissa har mer än 30 timmar dokumenterad aktivitet men majoriteten har en
aktivitet mellan 1-10 timmar. Det kan förklara varför vissa anser att informationen varit oklar etc.
Examensarbetet började med en uppstart under två dagar där studenterna fick möjligheten att utveckla sina
ideér och ta fram en prematur PM samt att alla delar i kurssidan presenterades. Noterbart är att alla studenter
deltog inte vilket även det har kunnat medföra vissa studenters uppfattning om kursen. Examinerandelärare
bedömer uppsatserna utifrån bedömningskriterier vilket innebär att vissa uppsatser bedöms med lägre betyg
än andra. I början och av kursen kontaktade handledarna studenterna och informerade om att kommande
handledning utgår från studenternas behov och ansvar för kontakt ligger hos studenterna. Viss studenter
dröjde med att kontakta sin handledare trots påminnelse från kursansvarig och handledare.
Information på kurssidan (under respektive rubrik finns ytterligare information)
Tidslinjal
Uppstart av PM
Handledning
Resurser
Seminarium
Betygskriterier Ladda ner Betygskriterier
Betyg i ladok
Kursplan och litteraturlista
Riktlinjer examensarbete på avancerad nivå

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Handeldarna får till uppgift att förutom kursansvarig gå igenom informationen på kurssidan. Handledarna ser
till att den skriftliga överenskommelsen mellan student-handledare som mellan student-student
dokumenteras.

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


