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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 5

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-05-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap, 7.5 hp (REGFA1)
Kursansvarig: Pawel Odyniec





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.

2 av 5 studenter genomförde kursvärderingen. 

Alla studenter som svarade på enkäten tyckte att kursens upplägg har i mycket hög utsträckning varit ett
stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål. En student kommenterade "Bra föreläsningsinnehåll,
seminarier och uppgifter som kopplas till lärandemålen."

Alla studenter svarade att de under kursens examinerande moment har i mycket hög utsträckning haft
möjligheten att visa att de har lärt sig det som uttrycks i kursens lärandemål. En student kommenterade
"Relevanta frågor i uppgifterna som kopplas till lärandemålen." 

Studenter svarade att de under kursens gång i genomsnitt lagt ner mellan 14 och mindre än 10 timmar på
kursarbete per vecka. En student skrev att "Första halvan av kursen lade jag mindre tid än andra halvan."

Alla studenter som svarade på enkäten tyckte att de under kursens gång har upplevt i mycket hög
utsträckning bemötandet från kursens lärare och övrig personell som professionell. 

Andra kommentarer belyser att studenterna var mycket tacksamma för att alla föreläsningarna som ingår i
kursen spelas in och är enkelt tillgängliga på kursens sida. I samband med detta kommenterade en student
"Mycket bra med inspelning av föreläsningarna då man lätt missar under tiden man tittar live och det är
mycket givande att kunna gå tillbaka!" 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

En student uttryckte att några böcker som ingår i kurslitteraturen används mer än andra och att detta bör
förbättras eftersom kurslitteraturen kan bli en stor utgift. Studenters kommentar är korrekt och relevant. Vid
nästa kurstillfälle rekommenderas därför att använda kurslitteraturen på ett mer jämlikt sätt.

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


