
Grunddata från Ladok
Kurskod: KBGAD1

Anmälningskod: 26052

Termin: HT-15

Startvecka: 201535

Slutvecka: 201603

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 13

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 85%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Vi arbetar kontinuerligt med både kursinnehåll och litteraturlistor och här har vi ett arbete framför oss när det
gäller litteratur och litteraturbearbetning. Det kan möjligen även i listan finnas böcker som kan undvaras eller
ersättas med nyare litteratur. Inför nästa kursstart ska vi ha gjort en genomgång av kurslitteraturen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Konst och design I, 30 hp (KBGAD1)
Kursansvarig: Fredrik Näsholm





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.

Underlaget för analys är begränsat då endast 5 svar inkommit. I dessa finns ett frisvar/kommentar, där kursen beskrivs som
givande utifrån flera aspekter. Svarsresultat tyder på en god överenstämmelse mellan examinationsformer och vad som
avses examineras.I resultat finns störst spridning beträffande nedlagd tid för kursarbete, dock framgår inte orsaker till detta.
Resultatet är entydigt beträffande att svarande studenter upplevt bemötande från kursens lärare och övrig personal som
professionellt och mycket tillmötesgående.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga förslag på åtgärder baserat på resultat av kursvärdering. Dock kommer vi fortsatt att se över moment och litteraturlista
för ev. revidering/uppdatering.

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.


