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Kursanalys (kursutvärdering)
Kurskod

1RS006

Kurstitel
Röntgendiagnostik 2

Termin (vt/ht-år)
HT 20

Tidsperiod
v.35-40

Högskolepoäng
7,5

Kursansvarig
Hanna Dumky

Examinator
Hanna Dumky

Momentansvariga lärare

Övriga medverkande lärare

Annica Sandberg
Antal registrerade studenter Antal godkända vid sista kursdatum Svarsfrekvens kursvärderingsenkät
vid treveckorskontrollen
16
56,25%
32
Övriga metoder för studentinflytande (utöver avslutande kursvärdering)
Studenterna uppmanades vid kursintroduktion att löpande ge feedback (via mail eller vid föreläsningar) kring
kursen.
Återkoppling av kursvärderingsresultat till studenterna
Studenterna meddelas att kursvärdering publiceras på kurswebben.

Observera att…

Analysen ska (tillsammans med sammanfattande kvantitativ sammanställning av
studenternas kursvärdering) delges utbildningsnämnd vid kursgivande institution samt för
programkurser även programansvarig nämnd.
Analysen har delgivits utbildningsnämnd följande datum:
Analysen har delgivits programansvarig nämnd följande datum:
1. Beskrivning av eventuellt genomförda förändringar sedan föregående kurstillfälle
baserat på tidigare studenters synpunkter
Enligt önskemål från tidigare värdering förelagdes mer undervisning på campus. En frågestund
infördes inför tentan och studenterna erbjöds att arbeta med instuderingsfrågor tillsammans med
närvarande lärare.
2. Kortfattad sammanfattning av studenternas värderingar av kursen

(Baserad på studenternas kvantitativa svar på kursvärderingen och centrala
synpunkter ur fritextsvar. Kvantitativ sammanställning och ev. grafer bifogas.)
Workshops uppskattas. Fler inspelade föreläsningar önskas. Mer kurslitteratur önskas. Flertalet
kommentarer om att ta bort grupparbetet. Mer tillgång till bilder önskas.
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3. Kursansvarigs reflektioner kring kursens genomförande och resultat

Kursens styrkor: Kursens interaktiv moment med patientfall och diskussioner
Kursens svagheter: Forskningsanknytningan kan utvecklas, fler (eller längre) praktiska
övningstillfällen behövs för studentern.
3. Övriga synpunkter

4. Kursansvarigs slutsatser och eventuella förslag till förändringar

(Om förändringar föreslås, ange vem som är ansvarig för att genomföra dessa och
en tidsplan. )
Inför nästa kursomgång bör grupparbetet ses över då flera studenter uttryckt det som ej optimalt.
Fler inspelade föreläsningar – kursansvarig får tillfråga föreläsare om detta är möjligt. Komplettera
kurslitteraturen med nya böcker. Ansvarig för samtliga förändringar är kursledaren.,

Bilagor:

2/2

