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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

MKGA47
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Termin:
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Studietakt:

100%

Studieform:

Distans

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 36

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
- Förtydliga kraven i halvtidsrapporten och slutrapporten. Det gäller speciellt krav om källhänvisning och litteratur.
- Förtydliga för studenter och praktikplatser att de inte kan förväntas att praktikgöromål kan uppfylla 40h / vecka
- Fundera på någon ytterligare gruppuppgift för att försöka få till ett lite tätare samarbete mellan studenter (Det här
är ett förslag från en student så det kan också behöva övervägas om det bara är denna student som efterfrågar
detta eller om det förbättra kursen. Det skulle i så vara önskvärt att uppgiften är en pågående uppgift under
kursens gång)

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.
Det finns väldigt få kommentarer från studenterna utom att de tycker att återkopplingen varit bra och att det är viktigt när
man läser på distans. I övrigt finns heller inga kommentarer om att det var oklart med uppgifterna (med källhänvisningar).
Detta borde kunna tolkas som att de förändringar som gjordes från förra kursen har varit tillräckliga.
Samtliga praktikplatser har också varit väldigt nöjda med studenterna vilket också tyder på att informationen har gått fram
och varit tillräckligt tydlig.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Förbättra kommunikationen med praktikplatserna. T ex i första brevet (som studenterna ger till praktikplatsen) skulle vi
kunna be om att de skickar ett kort mail med lite info vad de förväntar sig av studenten. Då startar vi en kommunikation som
förmodligen skulle gynna både dem och studenterna.

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

