
Grunddata från Ladok
Kurskod: SOA503

Anmälningskod: 25796

Termin: HT-15

Startvecka: 201545

Slutvecka: 201603

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 15

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 47%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Inga förändringar föreslogs vid föregående kurstillfälle.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Glokala relationer, 7.5 hp (SOA503)
Kursansvarig: Satu Heikkinen





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Kursen verkar ha fungerat bra och studenterna är nöjda. Vi hade en gästföreläsning och bok till denna, Gränsbrytarna, där
var en student kritisk medan en annan var positiv. Vår bedömning, baserat på samtal med andra studenter under kursen
gång, är att momentet var uppskattat. Boken ingick som "empiri" för diskussion och analys snarare än som vetenskaplig
litteratur och vi behåller därför denna till nästa termin. Boken berör ett i högsta grad aktuellt ämne och vi uppfattar att
majoriteten av studenterna uppskattade diskussionsunderlaget. Kursvärderingen har besvarats av större delen av de
studenter som gått kursen, vi har fått in totalt åtta tentor. Det är det antal som har deltagit vid kursens olika moment. Vid
tidpunkten för denna analys är de ännu inte rättade.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursplanen har reviderats något inför nästa kurstillfälle. Även om upplägget inte har kommenterats av studenterna så
uppfattar vi att revideringen ger möjligheter att skapa ett mer sammanhängande upplägg. Vi kommer också att byta ut en
bok, Bauman, till nästa tillfälle där vi föreläsare har valt en bok vi uppfattar passar kursen bättre, Connell.

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


