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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fortsätta utvecklingen av metodkursen för att öka förståelsen i de olika momenten som studenterna har upplevt
som abstrakta och svårförståeliga, men även att arbeta med ökad förståelse för tillämpbarheten bland de
analystekniker som presenteras under kursens gång generellt.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-02-13

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Statsvetenskap II, 30 hp (SVGB50)
Kursansvarig: Freddy Kjellström





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.

Mot bakgrund av att svarsfrekvensen är så låg och att få har svarat är det svårt att dra generella slutsatser mot bakgrund av
denna termins kursutvärdering. Överlag är det bra omdömen och informationen som framkommer ovan är att merparten av
de som svarat uppfattar att de i hög eller mycket hög utsträckning kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra
förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Dessutom har merparten i mycket hög utsträckning även under kursens
examinerande moment haft möjlighet att visa att de har uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns
beskrivna i lärandemålen. Bemötande från lärare och övrig personal upplevs också som professionellt och mycket
tillmötesgående av de flesta.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I stort följer mönstret av denna kursutvärderingsomgång tidigare omgångars kursutvärderingar beträffande utfall/resultat. Vi
kommer att fortsätta att arbeta i lärarlag och lägga mer fokus på tillämpning av metod och analystekniker framgent.

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


