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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 48

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förändringar som gjordes inför denna omgång var bl.a. följande:
-Seminariet på uppgift 1 lades före jul istället för som tidigare i samband med den avslutande närträffen. Syftet var
att studenten skulle slippa arbeta parallellt med två uppgifter under hela kursen.
-Som ett sätt att tillgodose önskemål om ökat stöd inför examensarbetsskrivandet så närvarade representanter
från ämnena på kursstarten.
-Ett övningstillfälle samt en föreläsning togs bort i syfte att skapa mer "luft". Dessutom ströks en bok ifrån en av
examinationsuppgifterna.
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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.

Svaren från den tredjedel av studenterna som valt att besvara kursvärderingen vittnar om att kursen fungerar på ett helt
tillfredsställande sätt. Vi ser därför inga skäl till att göra omfattande förändringar. 

Som en normal rutin ser kursledningen över kursen och de examinationsuppgifter som finns i kursen, samt utfallet av
examinationsuppgifterna i form av studenternas betyg. I kursvärderingen finns tre frisvar där man upplevt arbetsbelastning.
Lika många frisvar vittnar om att man är positiv till uppgifterna. Vi tar emellertid båda typerna av synpunkter i beaktande då
vi ser över examinationsuppgifterna och t.ex. deadlines för inlämningar. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen innehåll, litteratur, metoder och examinationer kommer att i sedvanlig ordning ses över.

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


