Mall för kursrapporter vid Malmö högskola
Bakgrundsinformation
Kursens namn: Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling
Termin: VT 2017
Ladokkod: HS628B
Kursansvarig: Elisabeth Renmarker
Examinator: Christine Kumlien
Antal registrerade studenter: 26
Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 5
Svarsfrekvens: 19,23%
Genomförande

Sätt X

Föregående kursrapport
kommunicerad i samband
med kursstart
Tidig dialog om
förväntningar på kursen

X

Formativ kursvärdering
Muntligt

X

Summativ kursvärdering

X

Återkoppling till studenterna

X

X

Sammanfattning av studenternas kursvärderingar
Medelvärde

SD

Har kursens lärandemål uppfyllts?

5,4

0,5

I vilken utsträckning har kursens arbetsformer
underlättat för dig att uppnå lärandemålen?

5,0

1,2

Seminarier/workshop

4,2

0,8

Forum med student diskussion (inkl IT-baserad)

3,8

0,8

Inlämningsuppgifter

4,4

0,5

Praktiska övningar

4,8

0,5

Grupparbeten

4,0

0,0

Bibliotekshandledning

0,0

0,0

Egna studier

5,2

0,8

Muntlig redovisning

3,8

1,1

Studiebesök

3,7

2,3

Verksamhetsförlagd utbildning

6,0

0,0

Kurslitteratur

5,2

0,4

Kursens hemsida Its learning

4,2

1,1

Annat arbetsmaterial

4,2

1,3

…från lärare

4,4

0,5

…från medstudenter

3,4

0,9

Har kursens struktur underlättat för dig att
uppnå lärandemålen?

4,0

0,7

Var examinationen relevant i förhållande till lärandemålen? 4,6

0,5

I vilken utsträckning anser du
att kursen har varit forskningsanknuten

5,0

1,0

Har dina kunskaper och erfarenheter tagits tillvara

5,0

1,0

Upplever du att arbetsbelastningen under kursen har
varit rimlig för att uppnå kursens lärandemål

4,6

0,5

Har kursens arbetsmaterial underlättat för dig att
uppnå lärandemålen?

Har ditt lärande i kursen underlättats genom att du
fått feedback

Hur många timmar per vecka har du sammanlagt
(inkl egna studier och schemalagda aktiviteter på högskolan)
använt under kursen
< 10 h
3stud
11-20 h
2 stud
21-30 h
0 stud
31-40 h
0 stud
>40 h
0 stud
Upplever du att det funnits möjlighet till studentinflytande 4,4

1,1

Tycker du att kursen i sin helhet varit bra

0,4

5,2

Utvärderingsformer
Survey & Report genomfördes strax efter kursens slut.
Sammanfattning av studenters utvärdering
Kommentarer för hela kursen:
Bra och intressanta föreläsningar. Positivt med dagarna i Malmö. Hade varit lärorikt om även
samtal hade förts kring hjärta då hjärta och kärl hör ihop.
Sammanfattning av lärarlagets utvärdering
Fortsätta med samma upplägg, men utveckla delen som behandlar sjuksköterskans hälsopedagogiska
roll. .
Åtgärdsplan
IArbeta med att utveckla det hälsopedagogiska temat både vid campustillfälle och vid
distansundervisning.

Förslag till revidering av kursplan
Revidering av kursplanen pågår.

