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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 78

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inför T5 kursen vt-20 har innehållet i hemtentamen i Geriatrik setts över, för att förtydliga instruktionerna samt
innehåll. Till de examinerande seminarierna har betygskriterier för betyget underkänt utvecklats för att förtydliga
för både student och examinerande lärare vilka krav som behövs för godkänt betyg. Förbättringsarbete för NKSE
tentamen, examinationen i onkologi pågår kontinuerligt.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-08-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Utvärderingen är besvarad av 11 av 78 studenter (14.1%).
Få studenter har denna gång valt att fylla i kursutvärderingen, eventuellt beroende på den snabba omställningen till
distansundervisning som var tvungen att ske vårterminen -20. Överlag har det ändå varit övergripande goda kommentarer.
Det ska dock tas i beaktande att analysen grundar sig på ett fåtal kommentarer från ett fåtal studenter. Studenter har upplevt
det annorlunda med distansundervisning men att universitetet skött övergången till distansundervisningen på ett bra sätt så
studenterna kunnat fullfölja alla moment som ingått i kursen. Som kommenterat till fråga 2, förklaras att det fungerat bra
med undervisning via dator/zoom, men en student kommenterade att det varit svårare att få sin röst hörd vid examinerande
seminarier via zoom. Det upplevts dock positivt att möjligheten finns till studier på det sättet. Det har även upplevts positivt
att kunna ta del av inspelade föreläsningar, då studenten kunnat pausa föreläsningen och se den flera gånger. Någon
student upplevde att det varit svårt att avgöra tidsåtgång för studier på grund av distansstudier. Enligt stapeldiagram fråga 3
har studenterna lagt ner från 30 timmar till mer än 40 timmar per vecka på kursarbete. Kursen som helhet upplevdes rolig
med rätt mängd kunskap förmedlad av bra föreläsningar, engagerade föreläsare och bra praktik även om den Verksamhets
förlagda utbildningen (VFU) med fyra dagar på vårdcentral var för kort tid och inte gav någonting. 
Vid muntlig utvärdering framkom att färdighetsträningen var ett bra sätt att träna på praktiska färdigheter. 
Under frågan förslag till förändringar har studenter kommenterar svårighet att ge förslag på förbättringar till kommande
termin på grund av situationen med Corona/Covid-19, men hemtentamen i geriatrik upplevs fortfarande innehålla många
delar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Få studenter har denna gång valt att fylla i kursutvärderingen, en orsak till det kan kanske vara den snabba omställningen
till distansstudier som var tvungen att ske vårterminen-20. Undervisning under höstterminen 2020 kommer fortsättningsvis
delvis ske på distans, på grund av det kommer det att finnas möjlighet till träffar med kursledningen via zoom varje vecka
där kursledningen inte träffar studenterna via schemalagda undervisningsmoment

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


