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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 25

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 90

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga särskilda förändringar föreslogs eftersom kursen både överlag och i sina enskilda delar fungerat mycket bra.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-05-28

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 25 svar var det 65 studenter som svarade på den särskilda utvärderingen
som delades ut i samband med kursavslutningen och som sedan sammanställts av studeranderepresentanter. Det var 90
studenter registrerade på kursen och under våren 2020 har 82 studenter fullgjort PM-uppgift och tentamen med minst
godkänt resultat (en omtentamen i augusti återstår). Av de hittills godkända har 20-25 procent av studenterna erhållit AB i
betyg, ca hälften BA och den återstående delen B. I stort pekar båda undersökningarna mot samma resultat och redovisas i
det följande i ett övergripande sammanhang.

En mycket stor del av studenterna har deltagit regelbundet i undervisningen, arbetar i det närmaste fulltid med sina studier
på kursen och anser att arbetsbelastningen är godtagbar eller hög. Samtidigt anger merparten av studenterna att kvaliteten
på kursen är hög eller t.o.m. mycket hög, och övriga att den är godtagbar. Särskilt uppskattas strukturen på kursen och
föreläsningarna, men även litteraturen får ett gott omdöme, särskilt boken Folkrätten i ett nötskal. Vissa anser fortfarande att
Europarättens grunder är tungläst, men i förhållande till föregående år är det färre som anser att det är för mycket eller
rörigt.

Lärarna får mycket goda omdömen. Även gästföreläsningen av en f.d. EU-domare uppskattas mycket. Studenterna anser
även att kombinationen av undervisning och egen PM-uppgift är bra och stimulerande samt att den fungerar väl. En del
studenter önskar dock att PP-presentationer läggs ut före föreläsningarna. Studeranderepresentanterna sammanfattar sin
sammanställning av utvärderingen med slutsatsen att studenterna överlag är nöjda med kursen.

Vid lärarkollegiet, där studeranderepresentanter deltog och redovisade vad som framkommit vid utvärderingen, kunde
konstateras att även lärarnas intryck är att kursen fungerar mycket väl överlag. Lärarna trivs bra med kursen och
undervisningen. Erfarenheterna från PM-redovisningarna, där studenterna har fördjupat sig i en särskild fråga och sedan
redovisar arbetet inför flera andra grupper, fungerar mycket bra, varvid studenterna också lär sig av varandra. Det är helt
enkelt svårt att ändra på något utan att riskera att något annat då också blir sämre, men några smärre förbättringar ska
övervägas inför kommande kursomgång (se nedan). 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det ska övervägas om det går att komma igång med EU-rättsföreläsningar något tidigare, så att de kan hållas lite glesare
(med tid för egen inläsning), att införa ett gemensamt handledningstillfälle i PM-grupperna och att se om vi kan
rekommendera en gemensam rättsaktssamling i EU-rätt.

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


