
Grunddata från Ladok
Kurskod: TVGAV1

Anmälningskod: 26534

Termin: HT-15

Startvecka: 201535

Slutvecka: 201603

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 1

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 100%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-19

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Verksamhetsförlagd utbildning inom turism, 15 hp (TVGAV1)
Kursansvarig: Cecilia Möller





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. 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 samläses med TVGAV2. En egen kompletterande kursvärdering genomfördes även i pappersform med beröda
studenter, vilken genererade 8 svar. Kursen beskrivs som ett positivt inslag i utbildningen, lärorik och givande.
Brister/förslag på förbättring: * Behov av att tydliggöra när tid ska läggas på praktik och skriftliga arbeten * Problem med
AdobeConnect i samband med seminarier, men bra att alternativet finns * Önskemål om fler handledningstillfällen i
Januari, närmare inlämning * För många inlämningsuppgifter * Handledare har givit olika direktiv * Behov av tydligare
instruktioner för uppgifterna * Förslag om att lärare och handledare på praktikplatsen kan ha en avstämning i början av
terminen tillsammans med studenten * Svårt att kombinera praktik och studiemotivation * Önskemål om en större uppgift
istället för flera "små" uppgifter * Öka kraven på studentarbetena som presenteras 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Antalet och omfattningen av examinationsuppgifterna ses över. Upplägget av handledningen skulle även kunna
omdisponeras tidsmässigt för att sträcka sig in i januari. Instruktionerna för det vetenskapliga arbetet ska ses över och
förtydligas, liksom förväntningarna på studenternas arbetsinsats och tidsdisposition.

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


