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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.

Kursen håller en rimlig nivå vad gäller lärande hos studenter och bemötande från personal, särskilt då detta för många är
det första mötet med universitetsutbildning vilket ger särskilda utmaningar i kommunikation om hur föreläsningar,
grupparbeten, intranät och examinationer mm fungerar. Kommunikation är dock ett område att ytterligare förbättra. Att
kursen detta år har haft delvis nya lärare har sannolikt ökat denna problematik och också att det under detta år funnits
sjukdom hos föreläsare som tvingat fram sena schemaändringar. Att notera är emellerid också att en andel av studenterna
uppgivit att de lagt under 30 klt/veckan på sina studier, något som sannolikt påverkar hur väl man tar till sig innehållet i en
kurs.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Försök har gjorts att inför årets kurs förenkla strukturer och moment. Detta arbete behöver försätta. Ett annat perspektiv att ta
till sig är det för många nya i att läsa på universitet. Har kan möjligen fler lärarledda moment behövas tillföras där ett antal
grundvalar i både samhällplanering att läsa en universitetsutbildning tydligare lyfts fram. Möjligen skulle också studenterna
möta färre lärare under denna första kurs, än som nu representater från programmets alla ämnen i en ambiton att visa på
de perspektiv och möjligheter utbildningen framledes kommer att erbjuda.

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


