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100%
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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 27

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Första gången kursen ges under nuvarande kursplan.

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.
Studierektor som ej själv varit del av lärarlaget skriver kursanalysen baserad på enkätsvaren. Kursledaren har tjänstledigt.
En majoritet av studenterna anser sig kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i
lärandemålen samt under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om jag uppnått de kunskaper, färdigheter
och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Drygt hälften av studenterna uppger att de lagt ner 30 klocktimmar
eller mer på studier under kursens gång (40 klt motsvarar heltidsstudier). En student anser sig blivit undermåligt bemött från
kursens lärare och övrig personal, övriga anser i kontrast att de blivit professionellt och mycket tillmötesgående eller
professionellt och tillmötesgående bemötta.
I frisvaren kan man utläsa att flera studenter anser att en hemtentamen hade varit en bättre examinationsform än dagen
salstenta, flera tycker att fallseminarierna varit lärorika samt att kursen inte bör ligga över julledigheten. En student uttrycker
frustration kring otydlighet om vad som krävs inför saltentan.
Kursledaren fick en anställning utanför kan vid nyåret men kursen verkar ha fungerat trots den utmaning detta inneburit.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Lärarlaget går igenom och funderar kring examinationsformer samt om det går att vara tydligare med kraven och
inläsningen till tentamen. Att kursen ligger över julledigheten bedöms inte kunna åtgärdas för tillfället.

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

