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______________________________________________ 
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

 
 
Kursanalys 

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som 
prefekt delegerar till. 

 

OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. 
Administreras av lärarutbildningen kansli. 
 

Datum    2015-02-23 

Kurs    Patofysiologi och farmakologi 

 

Hp 

12 

Kurskod 

KMA511 
 

Programkurs              X 

Fristående kurs           ___  

Uppdragsutbildning   ___                                  Sätt kryss! 

Termin i program 

HT-14 

Kursdatum/läsperiod 

v. 39 - v.03 

Antal registrerade på kurs 

21 

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering 

8/21 

Hst  

 

Hpr (efter 1 tentatillfälle) 

 

Genomströmning ( %) 

 

Har kursens mål examinerats? 

Ja 

 

Förändringar till detta kurstillfälle 
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys  

Samarbete med alla föreläsare angående innehåll i föreläsningar, studiehandledning och examination inför 
kursstart.   
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Detta kurstillfälle, uppföljning 
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig) 

Alla studenter anser sig ha nått målen. Alla har funnit kursinnehållet intressant och stimulerande och att 
det har uppmuntrat till självständigt kritiskt tänkande samt varit relaterat till aktuell forsking. 

Studiehandledningen har haft stor betydelse för lärandet, liksom föreläsningar samt simuleringar och 
seminarium. De flesta anser att examinationerna svarat bra mot lärandemålen. Studenterna anser att 
kursen håller hög kvalitet. 

  

 
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen 

Få svaranden, men den överensstämmer med den muntliga utvärderingen som fångats upp kontinuerligt under 
kursen. 
 
 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt 
 

Kontinuerlig översyn av kursen görs, så sambandet mellan föreläsningar, case och examinationer 
tydliggörs än mer.  

Kursansvarig lärare, underskrift 

Karin Ekholm  

Namnförtydligande  

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, 
student/ lärares underskrift 

 

Namnförtydligande 

Examinator har deltagit/taget del av, underskrift 

Mona Persenius 

Namnförtydligande 
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