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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 5

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Översyn av föreläsningsinnehållet. Översyn av kurslitteratur. Översyn av projektorganisationen.

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.
Följande analys baseras på en egen utvärdering som genomförts. Denna har besvarats av 3 (av 6) studenter på KEAD51
och 2 (av 4)
på KEGC51.
Av flervalsfrågorna i kursutvärderingsenkäten framgår att studenterna i genomsnitt lagt ned 30,0 timmar per vecka på
studierna. Kurskvaliteten fick betyget 4,2 (av 5). Kursens överenstämmelse med kursplanen fick betyget 4,6, även
kurslitteraturens överensstämmelse med kursplanen fick 4,6. Examinationens överensstämmelse med kursplanen fick
betyget 4,4 och projektet har ansetts bidra till kursens mål med betyget 4,6.
Av de öppna kommentarerna framkommer att det mesta har fungerat mycket bra. Kommunikation över Canvas och
föreläsningarna har lyfts fram, liksom examinationsformen.
Den konstruktiva kritik som lämnats (det förekom inte någon icke-konstruktiv kritik) fokuserar på coronapandemin och de
konsekvenser den haft. Alla kommentarer visar stor förståelse för att de effekterna ligger utom universitetets kontroll.
Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen:
Det är mycket glädjande att kursen får ett så pass gott betyg av studenterna och att kursen, trots pandemin, fått så goda
omdömen. Det är också glädjande att den nya kurslitteraturen fått ett positivt mottagande..
Det har fungerat bra med projektupplägget och den nya redovisningsformen har uppskattats.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Översyn av föreläsningsinnehållet. Fortsatt översyn av projektorganisationen.

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

