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Startvecka: 201535
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Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 19

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 37%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
I föregående kursanalys anges att upplägg och innehåll i de olika delkurserna upplevs fungera bra av både
studenter och undervisande lärare. Av den anledningen föreslås inga större förändringar. Delkurserna har ett
inarbetat upplägg som varvar teoretiska och praktiska inslag, vilket uppskattas av studenter och lärare. En
förändring som föreslogs avseende delkurs 3 ("metod") var dock att öka arbetsbelastningen, då den uppfattats
som något låg av en del studenter.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.
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Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Underlaget för analys är begränsat då endast 8 svar totalt har inkommit. Två kommentarer/synpunkter har lämnats av
studenter, varav en berör önskemål om att få göra fler skriftliga inlämningar och den andra berör snabbare rättning av
uppgifter och tentor. I en av kommentarerna uttrycks också uppskattning för kursen, "mycket nöjd med kursen som helhet".
Mot bakgrund av detta, och att kursen också uppfattas som välfungerande av undervisande lärare, föreligger inga behov av
större förändringar. Förbättringar görs inom ramen för existerande upplägg, bl.a. har arbetsbelastningen på metodkursen
utökats något i enlighet med förslag som lämnades vid föregående kursanalys. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga förslag på förändringar.

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


