MSFT01 Medicinsk strålningsfysik, Examensarbete
Summering
2019 års examensarbete var förlagda till Lund och Malmö och var till antalet 12 stycken.
Studenterna hade 23 stycken förslag att välja på och inriktningarna täckte alla
huvudområden. Valet genomfördes utan något problem eller intressekonflikt.
Vidtagna åtgärder under våren 2019 efter föregående kursvärdering
• Förbättrat PM genom att att reviderat målbeskrivningen.
• Detta år arrangerade vi ett pånytt ett halvtidsseminarie under en förmiddag med
syfte att presentera examensarbetena på ett populärvetenskapligt sätt för Fysicum
studenter. Detta år fokuserade vi enbart på sjukhusfysikerstudenterna. Det kom 5
stycken och alla dessa uppskattade vårt iniativ mycket och våra studenter gav bra
föredrag.
Läsårets delkursvärdering
Av kursens 12 studenter svarade bara 3 på kursvärderingen. Det statistiska underlaget
för att dra slutsatser från denna utvärdering är, med andra ord, inte det bästa.
Vad tycker du om kursen som helhet? 4,7 +/- 0,6
Hur väl tycker du att handledning och det dagliga arbetet har fungerat? 5,0+/-0,0
Hur väl tycker du att kommunikation med kursansvarig har fungerat? 4,0+/-1,0
Hur väl anser du att lärandemålen för delkursen uppfyllts? 4,7+/-0,6
I hur hög grad bedömer du att kursen kommer att vara värdefull för din framtida
yrkesutövning? 5,0+/-0,0
Positivt
•

Alla som svarade var generellt nöjda med sitt arbete och med kursens om sådan.
Avslutande kommentar ” Helt avgörande för min nystartade karriär. Tack vare
projektet och mina handledare har jag fått en heltidstjänst, så väldigt värdefullt”

Negativt
•

Detta år var man kritiskt till valet av examensarbete. Man menade att potentiella
handledare änå förväntar sig att bli uppsökta av studenterna trots att vi aldrig har
haft detta förfarande. Man ville också att lärare uppmuntrar ”myyyyycket mer” till en
dialog studenter emellan för vilka arbeten som man tänkt välja.

•

Man hade synpunkter på lokalen att den var varm mm men de har ju inte förståelse
för hur hårt andra lokaler är uppbokade och svårigheten att boka en lokal hela
dagen.

•

Någon gav kommentaren ”Hade velat att biostatistiken var mer omfattande. Kände
inte att kunskaperna räckte till”

Preliminär åtgärdsplan
•

Utvärderingsfrågorna för både granskare och handledare ska revideras och vara lika
många. Kanske skicka ut ett formulär i mitten av examensarbetet till handledare för
att fånga upp eventuella problem.

Diskussion kring delkursens omfattning och plats i programmet
•

Inga förändringar.

