
Grunddata från Ladok
Kurskod: SVGCH4

Anmälningskod: 26435

Termin: HT-15

Startvecka: 201535

Slutvecka: 201623

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 3

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
-- Första gången på sju år som kursen har givits, så undertecknad /kursansvarig har inget underlag från tidigare
kursanalys.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-07-11

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Hälso- och sjukvårdsadministration, 30 hp (SVGCH4)
Kursansvarig: Freddy Kjellström





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 en person har fyllt i, vilket är tunt, men det har också genomförts parallella delkursutvärderingar fortlöpande under
kursens gång. Helhetsintrycket har från studenternas sida varit mycket god. Överlag är det mycket bra värden på de svar
som givits inklusive den utvärdering som genomförts bredvid. Studenterna upplever att de har kunnat utveckla de
kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna lärandemålen i mycket hög utsträckning. I hög utsträckning
har studenterna även haft möjlighet att kunna visa upp desamma under kursens gång. Någon student menar att det har
varit för tidskrävande med tanke på att kursen går på halvfart. De har också haft svårt för att klara av att bli klara med sina
kandidatuppsatser, men några kommer förmodligen bli klara under hösten.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Möjligen se över litteraturlistan och göra korrigeringar av metodlitteraturen som bör ändras, och även se över möjligheten
att redan från start påbörja uppsatsarbetet i en eller annan form så att de hinner bli klara inom kursens tidsram.

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


