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Kurskod:
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BYGC14
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Termin:

VT-22

Startvecka:
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Studietakt:

75%

Studieform:
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5

Antal förstagångsregistrerade på kurs [1]: 29

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Lärarlaget fortsätter att kontinuerligt jobba med att diskutera handledning.

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.
De 5 som har svarat på kursenkäten verkar vara nöjda med kursen. Studenterna har kommenterat att
upplägget är bra, någon hade befarat att handledaren inte skulle vara tillgänglig under kursens gång men har
upplevt att det fungerat bra. En annan kommentar lyfter också att lärarna varit tillgängliga och hjälpsamma.
En student har kommenterat att handledaren borde vara bättre insatt i studentens ämne. Det känns som en
relevant kommentar, men kan vara svårt att uppnå då studenterna i stor utsträckning själva får välja ämne.
Kursansvarig tycker det finns ett värde i att inte begränsa studenternas möjligheter till ämnesval. Som
handledare bör man ändå kunna läsa in sig och också guida studenten i processen. Studenterna har också
möjlighet att fråga andra lärare än handledaren i ämnesspecifika frågor.
En student har kommenterat att det borde vara tydligare med information på Canvas om olika redovisningar
och opponeringsdatum. Kursansvarig upplever att all den informationen finns på Canvas, och finns där i god
tid före kursstart. Kursansvarig vill gärna ha kommentare om vad det är som behöver förbättras i det
avseendet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Lärarlaget fortsätter att diskutera och tillsammans utveckla handledningen. Tex kan vi diskutera hur man
handleder exjobb där man själv inte har ämneskompetens, och hur vi samarbetar.
Kursansvarig bör också ta upp med studenterna vid start vilken information som finns på Canvas och om
studenterna saknar information.
Lärarlaget har även diskuterat att ändra formen för delredovisningen och lägga större fokus på
litteraturinläsning vid det tillfället.

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

