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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

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.
Studenters kommentarer:
På kursens tid finns utrymme för att lära sig mycket mer. Mycket bra föreläsningar från föreläsaren från Lantmäteriet som
går igenom ämnet på ett bra sätt. Genom att delta på dessa klarar man godkänt på kursen utan ytterligare inläsning. Önskar
möjlighet att läsa ytterligare kurs i ämnet. Samarbete med fastighetsrättskursen 15 hp på handelshögskolan.
Fler övningsuppgifter, samt genomgång av dessa svar med lärare varje vecka.
Jag tycker att kursen var för enkel. Det som togs upp på en största delen av föreläsningarna var kortfattat och inte så
utvecklat. Jag hade önskat att det förväntades lite mer av oss studenter, t.ex. att man ska ha satt sig in i saker själv och det
kan vara mer utvecklande i kontakt med en lärare. Annars kan man ju lika gärna skippa läraren. Seminaret om Planer var
ett bra exempel och även när vi hade lösningstid med juridiska probelm.
Jag vill framförallt bli bemött med krav och förväntningar på att jag är intresserad av ämnet och planerar att lägga ner tid
och kraft för att jag vill det. En annan förbättring vore en lite mer utvecklad tentamen som inte är så enkel. Det är enligt mig
inte rimligt att sitta med lagtextkompendie där i princip alla svar kan hittas, det känns inte som det finns några krav ställda
på en då och det är tråkigt! Det känns inte som universitetsnivå då och jag känner mig ostimulerad.
Hade varit önskvärt med en frågestund några dagar innan tentan. Många frågor dyker upp i samband med tentaplugg.
Mycket bra föreläsare och föreläsningar.
Bra upplägg i kursen. Toppen att allt finns på its så man kan göra uppgifterna i sin egen takt.
Utifrån studenternas kommentarer så behöver kursens innehåll ses över.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kursen innehåll och upplägg ska ses över inför nästa kursomgång.

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

