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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

COGA30

Anmälningskod: 29982
Termin:

HT-17

Startvecka:

201735

Slutvecka:

201822

Studietakt:

50%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 15

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fortsatt ökat samarbete mellan lärarna på kursen och fortsatt samarbete med de folkhögskolor och komvux som
studenterna läser vid övrig tid.

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.
6 respondenter har besvarat enkäten vilket bör beaktas vid analysen. Underlag för analysen har också inhämtats genom
en egen utvärdering som ägde rum 9 mars 2018 vilken besvarades av 8 studenter.
Studenterna anger att de i mycket hög eller hög utsräckning har kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra
förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Särskilt har de lyft fram att de fått inblick i hur universitetsstudier fungerar, att
de fått kunskap om olika vetenskapliga discipliner, att de utvecklat ett akademiskt skrivande och läsande liksom muntlig
förmåga genom deltagande i seminarier, gruppdiskussioner och retorikmoment. Många uttrycker att de känner sig säkrare
och är väl förberedda för universitetsstudier.
En majoritet av studenterna uppger att de haft möjlighet att visa att de uppnått de kunskaper, färdigheter och förmågor som
finns beskrivna i lärandemålen och en majoritet menar att de lagt mellan 15 och 19 timmar per vecka på sina
högskolestudier. Merparten av studenterna är nöjda med sin egen arbetsinsats och flera uppger att de lärt sig strukturera
och planera sina studier bättre under kursens gång.
Studenterna som besvarat enkäten är mycket nöjda med bemötandet från kursens lärare och övrig personal. De uppger att
de fått gott stöd från lärare, med föreläsningar och information inför uppgifter samt feedback efter uppgifter.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Tydligare information till studenter om vilka program som erbjuder en garantiplats efter avslutat Collegeår. Tydligare
uppmaning att göra högskoleprov för att förbättra valmöjligheterna inför fortsatta studier. Fortsatt arbete för att ha en tydlig
information och kommunikation mellan universitet och folkhögskolor/Komvux.

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

