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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 24

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 85

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Det skulle övervägas om det gick att komma igång med EU-rättsföreläsningar något tidigare, så att
de kan hållas lite glesare (med tid för egen inläsning), att införa ett gemensamt handledningstillfälle i
PM-grupperna och att se om vi kunde rekommendera en gemensam rättsaktssamling i EU-rätt.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-29

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

EU-rätt och internationell rätt, 7.5 hp (JPG003)
Kursansvarig: Anders Hultqvist





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.

Förutom den här gjorda undersökningen (med 24 svar) har kursen också utvärderats manuellt av
studentrepresentanter. Den studentledda kursutvärderingen besvarades av 73 studenter varav en majoritet
av de ansåg att kursen höll en hög eller mycket hög kvalitet. Det finns dock de som ansett den svår och att de
haft svårt att ta till sig innehållet. 95.3 % av studenterna i studentundersökningen svarade att de deltagit på
mer än 75 % av föreläsningarna, men inte lika stor andel av de 24 svarande i undersökningen ovan. Efter
båda undersökningarna står det klart att kursen håller en hög kvalitet och att merparten är mycket nöjda med
kursen. Den upplevs dock som kort och intensiv.
Kursen upplevs intensiv på grund av den korta tiden för att genomföra kursens alla moment. En majoritet av
studenterna har tyckt att arbetsbördan var antingen hög eller mycket hög, vilket beror på att alla kursens
moment sker parallellt samt att kursen endast varade under 5 veckor. Det fanns ingen tid att stanna och
reflektera över kursens innehåll. 
Föreläsningarna har överlag varit bra och övningstillfällena var särskilt givande (gärna fler). Gästföreläsningen
med Stig von Bahr var mycket omtyckt och lärorik. Flera studenter har uppgett att det var tämligen
omfattande att skriva en PM parallellt med undervisningen på en så här kort kurs (hellre en mer omfattande
tenta). Vidare har kontakten med lärare varit svår, när kontakten under denna pandemi endast bestått i
kontakt via epost och kursen gått så snabbt, särskilt när lärare inte svarar med en gång.
Boken Folkrättens grunder fick gott betyg även detta år, men det var också många som ansåg att
Europarättens grunder var bra (dock vissa som anser att den är tungläst och innehåller många upprepningar).
En särskild omständighet är att kursen bedrivits helt på distans pga pandemin och att all undervisning
bedrivits via Zoom. Kursen gick i januari-februari och lärarna kände att studenterna var trötta och mindre
aktiva (än de varit tidigare under året). Resultatet var något sämre än föregående år, men på det hela taget
har både studenter och lärare ändå lyckats väl med hänsyn till omständigheterna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Med hänsyn till de speciella omständigheterna under året (pandemin) är det svårt att dra några mer generella
slutsatser av utvärderingen, men samtliga lärare har fått ta del av synpunkterna och ska se i vad mån mindre
justeringar kan ske.

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


