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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.

Fem av tio studenter har besvarat kursvärderingen. De uttrycker att de är nöjda med kursen. Fyra av de fem svarande anser
att de under kursen kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen i
mycket hög utsträckning, och en i hög utsträckning. Förslaget från förra året om att lägga fokus på budget genomfördes,
genom ett särskilt föreläsningsmoment om en projektbidragsansökan inklusive budget, och en motsvarande övning med
koppling till respektive projekt.
Vad gäller om de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om de uppnått de kunskaper, färdigheter och
andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen, så anser fyra av de fem svarande studenterna att de kunnat göra det i
hög eller mycket hög utsträckning, och en student att den kunnat visa det i viss utsträckning. De flesta av de svarande
studenterna har lagt ner mellan 30 och 39 timmar per vecka på kursen, medan en svarar att den lagt ner mer än 40 timmar
och en mellan 20 och 29 timmar per vecka. Skillnaden i nedlgd tid kan ha haft att göra med att de i den praktiska delen
arbetat med olika projekt. Studenterna är nöjda med bemötandet från kursens lärare och övrig personal. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
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1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


