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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.

Jag bemöter nedan den kritik som har framförts punkt efter punkt.

Anledningen till att det blev mycket ändringar i schemat var att vi hade ett pågående arbete med kompletteringar som skulle
komma in till 
UKÄ på grund av vår ansökan om ett juristprogram. Det arbetet var oerhört intensivt och medförde att professorsgruppen
fick avsätta mycket tid för arbetet ben på fritiden och helgerna.

Anledningen till att det fanns oklarheter beträffande tentamen var att det var oklart från ledningshåll om PM-poäng ska
räknas med eller inte vid tentamen. Det ska det och därmed är de problemet utrett. För övrigt har jag god kontroll över
tentamen och kursens upplägg eftersom det är jag själv som har skrivit kursplanen och det övriga. Eftersträvar att
studenterna ska möta praktiker i så stor utsträckning som det är möjligt.

Powerpoint begränsar lärandet därför har jag inte det annat än i sällsynta fall.

Beträffande litteraturen så finns det en stor begränsning i böcker som behandlar utmätning. Jag överväger att göra ett
litteraturbyte på överväger på den punkten och beträffande boken om fordringsrätt att byta ut litteraturen. Det finns dock ett
mycket begränsat urval för ändamålet. I övrigt inga ändringar.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det åligger varje student på universitetsnivå att själv ta ansvar för sina studier. Har man missat något tillfälle får man själv
kontakta annan student eller läraren för att undersöka vad som har gjorts. Det är således studenten själv som ansvarar för
sina studier.

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


