KURSRAPPORT, KARDIOVASKULÄR ULTRALJUDSDIAGNOSTIK
Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar samt för att säkerställa
studentinflytandet
Bakgrundsinformation

Kursens namn: Kardiovaskulär ultraljudsdiagnostik
Termin: HT-2017 – VT-2018
Ladokkod: HS656A
Kursansvarig: Petri Gudmundsson
Antal registrerade studenter: 10
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 4
Genomförande

Sätt X

Föregående kursrapport är kommunicerad i samband med kursstart

X

Tidig dialog om förväntningar på kursen

X

Formativ kursvärdering

X

Summativ kursvärdering

X

Återkoppling till studenterna

X

Utvärderingsformer
Muntliga utvärderingar av olika kursmoment har gjorts kontinuerligt vid alla campusförlagda tillfällen. Mer
formativa till sin karaktär i början och mer summativa närmare slutet av delkurserna och hela kursen.
I slutet av respektive delkurs gjordes dessutom en skriftlig anonym summativ kursvärdering via Survey
Report.

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Generellt har studenterna som svarade på de skriftliga kursvärderingarna angett mellan 4 - 6 på alla frågor av relevans till kursen. Något undantag vad gäller forskningsanknytning i VFU-delkursen.
Studenterna anser att det varit generellt avancerad nivå, vilket kunde varit något högre men med förståelse för att det ska passa studenter med olika bakomliggande erfarenhet. De uppskattar att de kursansvariga på ett bra sätt fått dem att tänka kritiskt och ta reda på fakta, som i sin tur gjort dem mer professionella i sitt yrke.
I de muntliga utvärderingarna om kursen har studenterna uttryckt mycket positivt och överlag varit väldigt
generösa i att dela med sig av konstruktiva tips på förbättringar, bland annat i att ha mer kontakt med
kursledning under VFU:n

Sammanfattning av lärarlagets utvärdering
Mycket positivt att ha studenterna i denna kurs. På en bra nivå har samtliga studenter tagit till sig av kursmaterial och andra studenters input samt själva bidragit till att driva arbetet mot att nå kursens lärandemål.
Eftersom både kurslärare och studenter nästan uteslutande är biomedicinska analytiker med egen klinisk
erfarenhet ger kursens moment och gemensamma diskussioner mycket för alla inblandade.
Analys
Alla arbetsformer och examinationer uppskattas av studenterna och kommer därför endast att behöva
mindre förbättringar utifrån hur yrket och ämnesfältet utvecklas. Undantaget är VFU, där mer kontakt med
kursledningen önskas.
Åtgärdsplan
Ändring av rutiner för att uppnå en mer frekvent kontakt med kursledningen under VFU (delkurs 2).
Förslag till revidering av kursplan
Nej.

