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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-03-06

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Affärsjuridik, 30.0 hp (RVAD79)
Kursansvarig: Marie Karlsson Tuula





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.

Delkurs 1:

Studenterna har haft hög närvaro på kursen och har upplevt arbetsbördan som mycket hög eller hög. Litteraturen har fått
varierande omdömen, allt från 1-5, det går inte att se mönster. Positivt med rollspel, quiz, bra föreläsningar, bra med peer-
granskning av pm.

Delkurs 3:
Ruta 1:
Fråga:Har kursen stimulerat ditt lärande, i förhållande till en vanlig kurs?
Svar: Väldigt bra, det har varit skönt med en sådan här kurs, att man får ha lite praktiskt och inte enbart tentamen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Delkurs 1:

Mindre bra och underlag för förändring: för lite tid till rollspelsövning. Pm tagit mycket tid. Mycket att göra på kort tid.
Börsrätts-delen och finansiella instrument önskas mer underlag i kurslitteratur. Börsrätts-delen saknades i kursmanualen,
misstag som ska ordnas. Övningstillfällen önskas. Tas i beaktande inför nästa år.

Delkurs 2:
Delkurs 2 kommer HT19 ha upplägget med team-based-learning. Kursen består av tre faser. En förberedelsefas som
innebär att studenterna utifrån definierat material ska förbereda sig, exempelvis läsning, se filmer. Fas två innebär att
studenterna samlas i team och under lärarens ledning genomför gruppdiskussioner. Fas tre är en tillämpningsfas. Varje
grupp genomför tillämpningsövningar. 

Delkurs 3:
Inga större förändringar planeras i delkurs 3. Ett annat rättegångsspel med tydligare förutsättningar ska införas, önskemål
från studenterna.

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


