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Slutvecka: 201603

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 7

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

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Det var inga förändringar föreslagna vid föregående kurstillfälles kursanalys.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext, 7.5 hp (OMGF10)
Kursansvarig: Brian Unis





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.

Endast en student har valt att lämna en skriftilig utvärdering. Analysen baseras därför endast på ett svar. Kursvärderingen
visade på en god kvalitet, vilket bekräftas genom den muntliga utvärderingen gjordes med samtliga studenter och det
visade att de var nöjda med kursen.En muntlig utvärdering gjordes med studenterna och de var nöjda med kursen.
Studenterna upplevde att den hade varit mycket givande. Studenten som svarade att han/hon lade ner mer än 40
timmar/vecka på kursarbete. Kan kan bero på att studenterna vara ute på utlandspraktik samtidigt som de hade
kursuppgifter. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

En förändring till nästa kurstillfälle är att uppmana studenter om vikten av att bidra med synpunkter genom att utvärdera
kursen.

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.


