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Kurskod: MSGB28

Anmälningskod: 31738

Termin: VT-19

Startvecka: 201904

Slutvecka: 201913

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Från 2018 års kursanalys under "Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle":

Det viktigaste blir att vid nästa kursstart direkt informera om hur vi hanterar studenternas kursutvärderingar. Visa
på hur det hänger ihop - Det är inte "förgäves" att fylla i en kursutvärderig. Vi kommer att redovisa hur
studenternas synpunkter tas om hand och bakas in i nästa kurs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-05-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Kommunikationsverktyg i designarbete, 7.5 hp (MSGB28)
Kursansvarig: Monica Jakobsson





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.

Målet från förra årets kursanalys att få fler att besvara kursenkäten har uppnåtts. I år har 10 av 16 besvarat enkäten.

Denna kurs kommer att byta lärarbemanning till nästa år. Enkätsvaren visar på att:
- 60% har kunnat utveckla kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen i hög till mycket
hög utsträckning.
- 90% svarar att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa att de uppnått lärandemålen.
- 70% har lagt ner 15 timmar eller mer under denna kurs som gått på halvfart.

I fritextsvaren framkommer det önskemål om mer återkoppling på det egna arbetet under kursens gång. Att det läggs mer
tid på undervisning för att göra snygga presentationsbilder.

Kursen har ett bra upplägg.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I fritextsvaren framkommer följande förbättringsförslag:
- Föreläsninng om tjänstedesign.
- Konstruktiv kritik på de arbeten som görs under kursens gång.
- Mer undervisningstid i form av föreläsningar.

Till nästa kurs kommer kursupplägget att ses över pga ny lärarbemanning. Ev införa seminarieform på redovisningarna i
mindre grupper för att öka kamratfeedbacken. Ge tid i kursupplägget att loopa processen.

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


