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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 24

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Tidsplaneringen stämmer så den kommer inte att ändras, en utökad fortlöpande kommunikation mellan
handledare,kursansvarig och examinator är planerad.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-08-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård, 15.0 hp (OMA603)
Kursansvarig: Cecilia Teledahl





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.

7 av 24 studenter har svarat på enkäten.
Studenterna är endast till viss del nöjda med kursens upplägg och de examinerande momenten för att uppnå
lärandemålen. De bedömde även att de behövde ytterligare tid för studier utöver den tid som ingick i kursen. Bemötandet
bedömdes som professionellt i viss utsträckning, men utifrån muntlig utvärdering kände studenterna sig trygga i
kontakterna i kursledningen.
Bristerna bedöms vara kopplade till handledare och examinerande lärare såsom okunskap i operationssjuksköterskans
yrkesområde, lång tid att få respons från handledare och examinerande lärare och att de aktuella riktlinjerna inte har följts.
Denna kritik bör tas på största allvar för detta inte ska upprepas och den information som utvärderingsfrågorna gett är
överensstämmer med den frustration som studenterna framfört under kursen till kursansvarig och examinator.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursledningen planerar att lägga in flera träffar med handledare under handledningsprocessen och att vid första träffen
poängtera vikten av att följa de aktuella riktlinjerna. Tydlig tidsplanering mellan studenter och handledare över processen.
Tydliggöra för studenterna att det är de som har ansvar för sin egen lärprocess.

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


