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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 20

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 77

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Föregående års kursanalys:
Kurslitteraturen ska ses över tillsammans med ansvar/genomförande av de olika momenten på
kursen.
PM-uppgiften ska återigen bli föremål för utvärdering/revidering - avsikten är dock att det
grundläggande
upplägget ska kunna vara såsom det var denna kursomgång.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-05-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess, 12.0 hp (JPG008)
Kursansvarig: Per-Ola Wiklander





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.

Analysen baseras dels på denna universitetsgemensamma utvärdering, dels en särskilt genomförd Survey &
Report. Båda dessa utvärderingar har besvarats av 20 studenter, alltså ca en fjärdedel att det totala
studentantalet på kursen. Sedan förra tillfället har PM-anvisningarna reviderats, samt vissa upplagor av
litteraturen uppdaterats.
Därutöver har ytterligare tydlighet eftersträvats vid kursstart för att beskriva kursen i sin helhet samt de olika
delmomenten.

Även denna kursomgång riktas viss kritik mot anvisningarna inför/under PM-uppgiften och till den muntliga
förhandlingen. Upplägget i sig får både ris och ros, men flera kommenterar att det är svårt att hinna med PM-
uppgiften och övrig undervisning parallellt.

Även om flera anser att kursinnehållet är intressant i sig, upplever fortsatt en del att kursen är väldigt intensiv
och att det är svårt att hinna med när det är såpass många olika områden som behandlas.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- Diskussion om en större förändring av PM-upplägget kommer aktualiseras. Även diskussion om hur
upplägget ska "passas in" i förhållande till övrig undervisning under kursens gång.

- Utvärdering av kurslitteratur och omfattning på olika delområden inom kursen.

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


