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Summering 2020VT examensarbete 

 

2020VT examensarbete var till antalet 8 och var förlagda till Lund och Malmö förutom för 
två studenter, som gjorde sina arbeten utomlands i Brisbane Australien och Miami, 
Florida. Studenterna hade 23 förslag att välja på och inriktningarna täckte alla 
huvudområden inom ämnet. Valet genomfördes utan något problem eller 
intressekonflikt.   
 
Vidtagna åtgärder under våren 2020 efter föregående kursvärdering 

• Förbättrat PM genom att att reviderat målbeskrivningen. 
• Detta år arrangerade vi på nytt ett halvtidsseminarie under en förmiddag med syfte 

att presentera examensarbetena på ett populärvetenskapligt sätt för 
sjukhusfysikerstudenterna på termin 1-4. Det genomfördes via zoom och vårt iniativ 
uppskattades mycket och våra studenter gav bra föredrag. 

 

Läsårets delkursvärdering 

Av kursens 8 studenter svarade 4 på kursvärderingen.  Det statistiska underlaget för att 
dra slutsatser från denna utvärdering är, med andra ord, inte det bästa. 
 
Kvantitativa bedömningar (mv±SD): 
Vad tycker du om kursen som helhet? 4,8 +/- 0.5 
Hur väl tycker du att handledning och det dagliga arbetet har fungerat? 4,8 +/- 0.5 
Hur väl tycker du att kommunikation med kursansvarig har fungerat? 5,0+/-0,0 
Hur väl anser du att lärandemålen för delkursen uppfyllts? 5,0+/-0,0 
I hur hög grad bedömer du att kursen kommer att vara värdefull för din framtida 
yrkesutövning? 5,0+/-0,0 
I hur hög grad bedömer du att kursen har påverkats av åtgärder relaterade till 
Covid19? 3.5+/-1.0 
 
Positiva kommentarer från utvärderingen  
 
• Att kunna ta stort ansvar. Jag deltog i planeringen av mitt arbete och bestämde själv 

vad jag skulle fokusera på. Kul att få göra ett riktigt arbete med den kunskap man 
samlat på sig under åren. 

• Någon gillade faktisk att, pga Covid situationen, ta ansvar för att planera sin egen tid 
och boka regelbundna möten med handledarna. Man tyckte att det var en bra 
förberedelse för framtiden. 
  

Negativt kommentarer från utvärderingen 
 
• Den muntliga presentationen inför åhörare, som nu skedde via zoom, var det som mest 

ansåg vara det mest trista. Covid-19 påverkade också tiden man spenderade med sina 
handledare dåman fick inte den mänskliga kontakten och man kunde inte lära känna 
avdelningen lika mycket som man hade velat.  
 



Preliminär åtgärdsplan 

 

• På grund av osäkerheten har inte en åtgärdsplan för en mer permanent planering 

gjorts och som baserat på kursutvärderingen. Enligt beslut, beskrivet i nästa punkt, 

lades allt arbete på att få in nya examensarbete inför 2020HT. 

 

Diskussion kring delkursens omfattning och plats i programmet 

 

• Beslut togs under maj 2020 om att flytta nästa examensarbete till HT2020 då Covid 

situationen var oklar under HT2020 och kunde då riskera praktikterminen. Hade 

denna fått ställas in hade det varit mycket allvarligt för studenterna då det inte hade 

funnits ett alternativ med kort varsel under HT  

 


