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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

C-terminen ges inom ramen för en kurs (MKGC10) men innehåller tre distinkta element ? teori, metod och uppsats.
Kursvärderingen gäller hela kursen även om det ligger olika tyngdpunkt i studenternas skriftliga kommentarer. De studenter
som svaret på kursvärdering går programmet Kommunikation och PR. Det är 9 av 26 registrerade studenter som besvarat
kursvärderingen vilket ger en svarsfrekvens på 35%. Svarsfrekvensen är problematisk och bör hållas i åtanke vid dragande
av slutsatser. Utöver de skriftliga svaren har det förekommit dialog med studenterna under kursens gång om vad som
funkat bra respektive mindre bra. Intrycken från dialogen överensstämmer med den skriftliga utvärderingen.

Överlag är studenterna positiva till kursen och det finns inga allvarliga synpunkter på kursens struktur och uppbyggnad.
Tvärtom uttrycker sig flera studenter positivt om olika delmoment. Även om det sammantagna intrycket är dominerande
positivt finns det också någon med avvikande uppfattning. Den kritik som artikuleras i studenternas skriftliga kommentarer
rör framförallt vad de uppfattar som ojämn tillgång till och nivå på handledningen. En del studenter upplever att de i ganska
stor utsträckning fått klara sig på egen hand och att handledaren inte varit närvarande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Utifrån de inkomna svaren och övriga intryck finns det ingen anledning att förändra upplägget på kursen. Fokus på
förändringen borde istället ligga på genomförande och då i synnerhet på relationen mellan studenter och handledare i
uppsatsmomentet. Detta kommer att förmedlas till kollegiet och i synnerhet den person som koordinerar uppsatser.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


