AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD

Rutin för kursutvärdering, Bilaga 1
Dnr: 211-18

Kursrapport
Kursens namn: Mikrobiologi och vårdhygien

Ladokkod: 61SM01

Antal högskolepoäng: 4,5 hp

Period: P3, våren 2019

Inom Grundutbildning sjuksköterskeprogrammet

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer
51(119) 42% har svarar på studentvärderingen.

Analys av:
Studenternas prestation och resultat på kursen
Alla studenter som kom till Kliniska färdigheter: basala hygienrutiner på KTC blev godkända.
94% av studenterna var godkända på första seminarietillfället. 3 uppföljande seminarier erbjöds
där alla som deltog blev godkända.
50% av studenterna var godkända på tentamen 1 i Immunologi.
79% av studenterna var godkända på tentamen 1 i Mikrobiologi och Vårdhygien.

Hur kursens innehåll, undervisning och examination varit till stöd i studenternas lärande
Merparten av studenterna upplever att undervisnings- och examinationsformerna helt eller delvis
har varit till stöd för deras lärande.
Flera studenter beskriver kursen som intressant, men kort och intensiv.
Några önskar en ännu tydligare sammanställning om vad som är väsentligt inom kursen.
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Hur kursen har forskningsanknutits
Över 50 % av de svarande studenterna tycker att de har utvecklat sitt vetenskapliga
förhållningssätt, men de svarar i lägre utsträckning att de har fått en ökad förståelse för forskning.

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet
Studenterna tycker helt eller delvis att de förstår hur kursen passar in i utbildningen.

Hur kursens resurser har använts och upplevts
Det har krävts fler uppföljande seminarier och träffar på KTC än brukligt pga olika
omständigheter, ex sjukdom hos studenterna.

Sammanfattning och övriga kommentarer
Studenterna upplever kursen som viktig, men kort. De har svårt att hinna läsa, men flera
uppskattar det examinerande seminariet och ser det som ett lärandetillfälle. Även det material som
läggs ut på ping pong är uppskattat.

Eventuella förslag till förändringar
Studenterna skulle vilja förlänga kursen. De vill att material på ping pong ska komma ut lite
tidigare i kursen. De önskar även en större vägledning i vad de ska läsa.

Kursansvarig:

Camilla Eskilsson & Ann-Sofie Malvemyr
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