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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-02-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Medie- och kommunikationsvetenskap III, 30.0 hp (MKGC10)
Kursansvarig: Michael Karlsson





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.

C-terminen ges inom ramen för en kurs (MKGC10) men innehåller tre distinkta element ? teori, metod och
uppsats.Kursvärderingen gäller hela kursen även om det ligger olika tyngdpunkt i studenternas skriftliga
kommentarer. De studenter som svaret på kursvärdering går programmet Kommunikation och PR. Det är en
låg svarsfrekvens då endast sju kursvärderingar inkommit vilket betyder att tre av fyra studenter inte
besvarat kursvärderingen och att det därför är svårt att dra några generella slutsatser. Givet situationen med
Covid har det inte funnits lika goda möjligheter som tidigare att föra en kontinuerlig informell dialog med
studenterna under kursens gång. 

Intrycket från kursvärderingarna är att det inte funkat lika bra som tidigare år även om kursen får ett ganska
gott omdöme på det stora hela. Framförallt uttrycks det missnöje med koordineringen mellan lärare där större
stringens efterlyses och det finns också kritik mot individuella lärare vad gäller tillgänglighet och nivå på
handledningen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vad gäller koordineringen hoppas vi kunna köra kursen på Campus till hösten under förutsättningen att
Covid-19 restriktionerna har lättat. Det borde underlätta kommunikationen mellan lärare och studenter liksom
lärare och lärare.

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


