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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 27

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 90

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Några fler övningstillfällen ska övervägas att lägga in (alt. utöka de befintliga med mer tid) samt säkerställa att
föreläsningsserien är tillfyllest med egen personal.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-03-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

EU-rätt och internationell rätt, 7.5 hp (JPG003)
Kursansvarig: Anders Hultqvist





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.

Medan det enligt denna undersökning inkom 27 svar var det 65 studenter som svarade på den särskilda utvärderingen
som delades ut i samband med kursavslutningen och som sedan sammanställts av studeranderepresentanter. Drygt 90
studenter var registrerade på kursen och 88 studenter har lämnat in uppsats och varit anmälda till tentamen.

Utfallet vid huvudtentamen var tämligen normalt och 86 % fick minst godkänt betyg. I båda undersökningarna framkommer
att studenterna arbetat heltid med sina studier. De flesta har varit på mer än 75 % av föreläsningarna. Arbetsbördan på
kursen upplevs i allmänhet hög eller mycket hög. De flesta har läst mer än 75 % av litteraturen. Kurslitteraturen får i
allmänhet ett gott betyg, särskilt Folkrätten i ett nötskal, medan det är fler som upplever Europarättens grunder som rörig
och otydlig. Merparten av studenterna anser i hög eller mycket hög utsträckning att kursupplägget stimulerat deras lärande.
Särskilt PM och övningar upplevs som givande och lärorika, även att man lär sig av varandra under redovisningarna.
Överlag har lärarnas insatser uppfattats som bra och de upplevs som kunniga. (Detaljsynpunkter har framförts till resp.
lärare.) Även gästlärares (en f.d. EU-domare) inslag uppskattades. Studenterna anger att bemötandet från kursens
personal är professionellt.

Lärarkollegiet kan också konstatera att kursen överlag har gått bra och att kursmålen nåtts för en övervägande del av
studenterna. Kursen är komprimerad och alla föreläsningar har hållits enligt schema. Satsningen på att hålla
föreläsningarna med egen personal har slagit väl ut. Även PM-arbetet har gått bra och redovisningarna var mycket väl
genomförda (studenterna anger också själva att de lärt sig mycket av varandra). Även feedback till studenter och övriga
kontakter med studenterna upplevs ha gått bra.

Det finns önskemål om mer undervisning, men också att sista kursveckan ska vara undervisningsfri. Detta är i praktiken
mycket svårt att kombinera och tillgodose. Vidare kan lärarkollegiet konstatera att undervisningsmängden har nått taket vad
som ryms inom budget och tidsrymden. Lärarna tar till sig synpunkterna och överväger om det kan ske några justeringar
inom nuvarande resurser.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga särskilda förändringar, mer än att alla tar till sig de detaljsynpunkter som framförts i de båda undersökningarna och ser
i vad mån justeringar kan ske inom nuvarande ram.

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


