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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 8

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 38%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Kursens fjärde delkurs "Att vara en deltagande samhällsmedborgare" har upplevts som ?spretig? med många
olika moment som upplevts som osammanhängande och med dålig måluppfyllelse. Detta är ett område vi har sett
över och förhoppningsvis nu klargjorts på ett sätt som får studenterna att uppleva en mer sammanhållen kurs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Samhällskunskap 3, 30 hp (SHG003)
Kursansvarig: Lars Lorinius





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.

Endast 2 respondenter. inga fritextsvar. Endast en respondent. 
obs! den ena student uppger att hen endast i viss utsträckning kunnat utveckla de kunskaper och färdigheter
m m som kursplanen beskriver. samtidigt säger en av de 2 att hen lagt ner mindre en 20 timmar per vecka för studierna. Om
det är samma student går inte att säga men jämför analysen av kurs 26260

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Då få svar inkommit finns utifrån denna analys inga förslag. De förändringsförslag som ev kommer fram gällande kurser
som samläses med denna kommer att gälla även för denna kurs´ nästa tillfälle.

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.


