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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 47

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-08-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Fastighetsrätt, 15.0 hp (RVGB41)
Kursansvarig: Leif Lönnqvist





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.

Svarsfrekvensen bland kursdeltagarna har varit låg, vilket gör det svårt att dra några entydiga slutsatser. Det har dock
lämnats en del konkreta förslag bland kommentarer och synpunkter, vilket uppskattas i arbetet med att utveckla och
förbättra kursens upplägg och innehåll. 
Kursdetagarna anser i hög eller myckethög utsträckning att kursens innehåll varit ett stöd för att uppnå kursplanens mål. 
Det är även under denna kurs några studenter som vid examination inte anser sig ha haft möjlighet att visa alla kunskaper
och färdigheter som inhämtats under kursen. Några har kommenterat att tiden för tentamen är för kort, och att det inte hinns
med att skriva utförliga svar på alla frågor.
Arbetsbelastningen skiljer sig inte från tidigare år. En majoritet säger sig ha lagt 30 - 40 timmar per vecka, vilket får anses
normalt för heltidsstudier. 
Kursdeltagarna har genomgående varit mycket nöjda med bemötandet från den personal som varit involverad i kursen. 
Tyvärr har intresset för gästföreläsare varit lågt, vilket resulterat i att föreläsningar fått ställas in. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt arbete med att engagera gästföreläsare inom andra områden än fastighetsmäkleri. 
Undersöka om alternativa examinationsformer skulle kunna ge vissa studenter möjlighet att redovisa sådan kunskap de för
närvarande inte anser sig ha fått möjlighet till.

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


