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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

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.

Det handlar om heltids studier.
Informationen studenten kräver finns på välkomst brevet som skickas inna terminen startar:
"Kursen består av 30 hp vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier dvs. 800 timmars arbete. Detta inkluderar även inläsning
av litteratur."
Vi på ämnet kan inte dra ner i undervisningstimmar med hänsyn till innehållet och kvaliten på kurserna .
Ämnet har strävat efter att koncentrera undervisning under en hel dag med hänsyn till redan yrkesverksamma lärare. De
studenter som arbetar har upplevt att det är lättare att få ledig en hel dag för deras rektorer på skolorna istället för att ha
spridning under hela veckan.
Det finns olika sorters distanskurser.
Det handlar om språkundervining (Spanska är ett språk som väldigt sällan hörs, läses, talas..i det vardagliga livet
överhuvudtaget) och för att nå de olika lärandemålen på varje delkurs på ett kvalitativsmässigt respektabelt sätt krävs det
aktivt/interaktivt närvaro samt deltagande.
Det mesta av kurserna för distans utbilding ges via det synkroniska plattformen. Examinationer görs också via distans
under terminens lopp och det finns bara en enda examinatorisk träff per termin.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Ämnet jobbar ständigt för att gå studenternas till mötes i det mån det går enligt deras studie/arbets stituationer/möjligheter .
Tyvärr finns det gränser. En del ändringar som studenterna önskar sig, skulle påverka och drabba kvalitén på utbildningen
och går mot de etiska profesionella principer för personalen som undervisar på vår avdelning vid Karlstads universitet.
Vi tackar studenterna för deras kommentarer.

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

