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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 9

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 20

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Första tillfälle kursen ges för Samhällsplanerarestudenter

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-12-14

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Välfärdsstatens reformering, 7.5 hp (SVGB51)
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.

Studenterna som svarat på utvärderingen anger att de förvärvat kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns
beskrivna i lärandemålen i mycket hög, eller hög utsträckning, vilket får anses som mycket bra. 
Även under kursens examinerande moment menar majoriteten av studenterna att de har haft möjlighet att påvisa att de har
uppnått de; kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen - även detta får anses vara ett
bra utfall.
Däremot är det spridda variationer när det gäller hur mycket tid de ansett att de har lagt ner på kursinnehållet - dock är det
endast en knapp tredjedel som besvarat utvärderingen ex post. Nästan alla menar också på att de har fått ett professionellt
och mycket tillmötesgående bemötande från lärare och personal. Enstaka synpunkter på att den individuella
examinationsuppgifter släpptes för sent och att det var för lite tid att genomföra den, och att de velat ha mer tid för
genomarbetning av uppgifterna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

För att vara första gången den ges till en ny grupp av studenter; Samhällplanerare var utfallet mycket bra. Dock kan det
övervägas om inte den individuella examinationsuppgiften ska delas ut i ett tidigare skede av kursen vid nästa kurstilllfälle.

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


