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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 24

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 47

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Utökade resurser för att rätta uppgifter, samt förtydligande till studenter vid förseningar. Den muntliga
redovisning som genomfördes av kursansvarig vid kursslut och där merparten av studenterna medverkade visar
på att genomförda åtgärder gentemot förra årets kurs i stort fallit väl ut och att mål och examiantioner blivit
tydligare för studenterna detta år.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-10-18

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning, 7.5 hp (KGGA40)
Kursansvarig: Hans Olof Gottfridsson





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.

Konstateras kan att flertalet svarande upplever att kursen i grunden håller en acceptabel kvalitétsnivå på samtliga nivåer.
Noterbart är den spridning i tid studenterna säger sig lägga på sina studier. Förklaringen kan delvis vara att detta är den
första kursen i utbildningen och att alla ännu inte hunnit komma in i studierutinerna. Sett till de öppna frågeställningarna är
noterbart att många lyfter fram studiebesök och grupparbeten, som är en medveten pedagoisk tanke för denna delkurs,
som uppskattade moment. Viss otålighet att komma igång med "samhällsplanerande" finns också i gruppen och kopplat till
detta önskan om fler föreläsningar direkt kopplat till detta ämne. Önskemål finns också om att grupperna skall minskas i
storlek inför kommande år.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förra årets kritik på långa rättningsperioder har rättats till inför detta år och detta ses inte längre som ett problem. Till de
förändringar att ta med till kommande kurs är fler lärarresurser för att möjliggöra mindre grupper på kursen. Även någon fler
allmännorienterande förläsningar om samhällsplanering som koncept och framtida yrek skulle berika kursen och ge
studenterna bättre känsla av det valda programmets karaktär och väntande innehåll. Att notera är att över tid har en
utveckling skett av kursen där strukturer och information mot studenter medvetet försökt utvecklas och att detta verkar ha
givit resultat.

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


