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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 8

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Studenterna efterlyste fler exempel och mer diskussion kring själva hybriddelen och önskade att handledningen
skulle struktureras tydligare till nästa kurstillfälle.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-08-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Musikalisk gestaltning - Examensarbete, 7.5 hp (MGG005)
Kursansvarig: Karin Lilja





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.

Som komplement till kursutvärderingen (4 svaranden) har också en mer detaljerad utvärdering gjorts i enkätform, anonymt.
Den utvärderingen har samtliga deltagare i kursen gjort (9 svarade). 

Flera av studenterna upplever missnöje med den egna insatsen i kursen. De har haft svårt att greppa konceptet, motiveras
samt blivit påverkade av covid 19 pandemin. Studenterna efterlyser fortfarande mer information om vad hybridarbete kan
vara.

Studenterna är nöjda med information som tider, uppgifter, examination och kursens generella struktur. 

Studenterna är över lag nöjda med lektionsinnehållet men en student lyfter också att den individuella handledningen är
mycket mer givande än grupphandledning. Studenterna är mycket nöjda med examinationerna och återkoppling kring
dem; med flexibiliteten och omstruktureringen som krävdes i samband med covid 19. 

Studenterna upplever bokningssystemet till handledningen som problematisk och efterlyser mer handledning.
Handledningen har också i vissa fall upplevts som otydlig och feedback på digital handledning har dröjt vilket gjort att
studenterna inte känt att de kunnat arbeta vidare medans de väntar på feedback. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen kommer inte att ges igen.

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


