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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 15

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Undersöka möjligheten att planera kursen mer sammanhållen.

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.
Eftersom anatalet besvarade kursvärderingsenkäter endast består av 1 besvarande student är det svårt att dra några
generella slutsatser. Emellertid kan sägas att den student som har svarat anger att den i hög utsträckning haft möjlighet att
visa om den uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen, samt att den i hög
utsträckning under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om den uppnått de kunskaper, färdigheter och
andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Vidare anges att studenten lagt ner mellan 30-39 timmar på sina
studier och att den upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt och tillmötesgående. I det
frisvar som lämnat framkommer önskemål om att samtliga undervisande lärare bör ha bra insyn i examinationsuppgifter, för
att kunna ställa frågor på plats osv. Detta är en relevant synpunkt, emellertid är kursen organiserad på ett sådant sätt att
vissa föreläsare enbart är gästföreläsare och är därmed inte är insatta i kursens examinationsuppgift.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Förtydliga informationen kring vem/vilka studenterna kan vända sig till gällande frågor om examinationsuppgifter.

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

