
Grunddata från Ladok

Kurskod: SVGA40

Anmälningskod: 34087

Termin: HT-19

Startvecka: 201945

Slutvecka: 202003

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Efter förra årets kurs skrev vi följande: Inför nästa kurstillfälle kommer vi att finslipa på den form kursen har haft ht-
18. Vi verkar ha funnit den form som binder samman kursens två producenter, KAU och Karlstad kommun.
Till ht-20 diskuteras en utökning av kursen till 30hp.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-04

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Offentliga beslut och processer i praktiken, 15.0 hp (SVGA40)
Kursansvarig: Arne Qvarfordt-Larsson





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.

En av sexton studenter har besvarat enkäten. Det ger inget underlag för analys. Det kan ändå konstateras att den student
som besvarat enkäten är mycket (alternativet "i mycket hög utsträckning") nöjd med hur kursen utvecklat färdigheter, att
kursmålen uppnåtts samt upplever bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt i mycket hög
grad. 
Den arbetstid som den svarande lagt ned per vecka ligger mellan 30-39 timmar, vilket är rimligt för en helfartskurs. 
Det är svårt att dra någon slutsats av ett enda svar utöver att den svarande studenten är mycket nöjd med kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

De förslag till förändringar som gavs vid förra årets kurstillfälle verkar rimliga även i år, det vill säga att ytterligare slipa på
den form som nu tycks fungera alldeles utmärkt. 
Den eventuella utökning av kursen till 30hp som tidigare diskuterats har på grund av personalförändringar och behov av att
utreda konsekvenser för de inblandade programmen skjutits något framåt i tiden.

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


