
Grunddata från Ladok
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Studietakt: 50%
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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 45

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Ny kursansvarig därmed ingen info om föreslagna förändringar för övriga lärare. Enda där jag varit
inblandad är ny kurslitteratur som har impleneterats från innevarande kurstillfälle.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-04-25

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Investering och finansiering, 7.5 hp (IEGA09)
Kursansvarig: Per-Ola Maneschiöld





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.

Kursen genomfördes i en period när KaU skulle återgå till distans men där delar av kursen avslutades i period
utan distans. Har säkert bidragit till vissa kommentarer om kursen. Inlämningsuppgiften upplevs i viss mån
som otydlig i vad som skall göras och hur det skall göras. Vad gäller hur i termer av vilken/vilka är lämpliga
bedömningsmetoder för investeringen är en del av uppgiften via olika metoders för-/nackdelar. I övrigt så kan
uppgiften ses över om kan förtydligas i vad som skall göras samt hur det skall göras. Förslag på utökad andel
ränkeexempel i del Finansiering.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över info i inlämningsuppgift om vad som skall göras samt hur det skall göras dock ingår val av metoder
investeringsbedömning som del i uppgiften. Förslag bokbyte dock ny litteratur från detta kurstillfälle på
svenska från engelska. Annan litteratur kommer i så fall att vara på engelska vilket tidigare kurstillfällen
delvis har upplevt som begränsande i kursen. Förslag på utökad andel ränkeexempel i del Finansiering. Vid
nästa kurstillfälle så kommer det säkerligen att ske helt på Campus.

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


