SAMMANFATTANDEKURSVÄRDERINGSRAPPORT
Kursens namn och kurskod: Läkemedelsanvändn ing 3FF475

Poäng: 7,Shp

Kursen gick:
Ht 2016

Program och term in: Maste rprogrammet LMA, Tl,
samt fristående kurs och valbar kurs på
receptarieprogrammet.

Antal svar: 6
Svarsfrekvens (%): 75

Antal registrerade studenter: 8

Uppföljningsmöte, datum: Inget uppföljningsmöte . Kursansvarigas sammanfattning.
1. Kursens allmänna omdöme, medelvärde: 4,7
67 procent har valt alternativ 5 eller 6
0 procent har valt alternativ 1 eller 2
2. Det här har studenterna särskilt uppskattat:
Diskussioner i grupp på seminarier där alla fick komma till tals . Flera olika arbetssätt, enskilt
och i grupp. Yrkesrelaterade föreläsningar och seminarier. Bred kunskapsgrund och
möjlighet till fördjupning. Kursinnehåll och lärare har uppskattats.
3. Det här tycker studenterna kan förbättras:
Ytterligare och tydligare handledning (även instruktioner) för det enskilda
Iitte ratu ra nalysarbetet.
Vissa studenter upplevde att det var knappt med tid , stressigt att hinna med att gå igenom
kursmaterialet, samt svårt språk (vetenskapliga artiklar).
En student nämner i kursvärderingen att redovisning av enskilt arbete och grupparbetet
dagarna efter varandra upplevdes stressigt .
4. Kursansvarigsreflektioner över kurstillfället och över studenternas synpunkter:
Mycket trevlig kurs med engagerade studenter som tog eget ansvar för sin inlärning, ställde
mycket frågor och deltog aktivt i alla moment. Vissa skriver i kursvärderingen att tiden inte
räckte till, men trots denna känsla så klarade alla kursen. En viss ovana att läsa denna typ av
texter (vetenskapliga artiklar), men som det gav många tillfällen att öva, diskutera och lära
sig under kursen. Föreläsningar/seminarier av yrkesverksamma farmaceuter och
yrkeskoppling till kursinnehållet ger en bra röd tråd genom kursens tre huvudmoment
(diskussionsseminarier, grupparbete och artikelanalys) .
5. Förslagtill åtgärder (med kort kommentar från ansvarig):
Kursinnehållet har upplevts positivt av både studenter och lärare, men kursintroduktionen
skulle kunna förtydligas med tydligare informat ion om vilken t id som studenterna förväntas
lägga ner för de olika momenten, förberedelser etc för att underlätta studenternas
studieplanering på denna introduktionskurs . Instruktionerna och syftet med artikelanalysen
bör förtydligas och förklaras mer ingående.

Närvarandes underskrifter med namnförtydligande och funktion:
Christina Weden (lnst. f. Läkemedelskemi), kursansvarig HT2016 (

