
Basic LADOK data

Course Code: MSAD98

Application Code: 33700

Semester: HT-19

Start Week: 201935

End Week: 201944

Pace of Study: 100%

Form of Study: Campus

Course Data

Number of questionnaires answered: 4

Number of first registrations[1]: 16

Changes suggested in the course analysis of the previous course date:
--

PUBLISHED COURSE ANALYSIS

Publishing date: 2019-11-19

A course analysis has been carried out and published by the course convener.

The Karlstad University evaluation tool is owned by the Professional Development Unit and is managed by the systems
group for educational administration.

User Innovation I, 15.0 ETCS cr. (MSAD98)
Course convener: Monica Jakobsson



Analysis based on course evaluation, including comments fields. If information has been collected in other ways, it



should also be analysed here. Any effect of joint courses should be commented on.

Föreslagna förändringar från föregående kursanalys:
Ett bra kursupplägg som bör tas vidare. Kan tjänstedesignern Jakob Trischler på CTF erbjudas en fortsatt medverkan bör
man överväga att ge kursen på engelska framöver.
Fler studenter är önskvärt för att kunna hålla denna höga lärarkvalitet. Ges kursen på engelska kan målgruppen för
rekrytering utvidgas.
Gör vi sedan, som CTF gör för att presentera kurser och innehåll på Youtube kan vi få större genomslagskraft och nå fler.
Kanske även kursplanen skall kompletteras så att det tydligare framgår vilken nytta studenterna har av kursen i sitt yrkesliv.

Kursen har i år getts på engelska. Nöjda studenter. Liksom tidigare år dålig svarsfrekvens. 

Suggestions for changes to the next course date.

Förslag från lärarna att filma föreläsningarna om påverkansprinciperna så studenterna kan se föreläsningen innan de går
på handledning vilket gör att Pernille kan göra, som Camilla ägna sig åt- att anpassa sitt föreläsande så att det blir direkt
kopplat till de olika projekten.

1. Number of first registrations for a course: First registration = the first time a student registers for a specific course.


