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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 2

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kollegialt har pågått ett utvecklingsarbete för att få till stånd en innehållslig förbättring och progression i
metodkurserna på ämnet, vilket även inbegriper denna kurs. Resultatet av detta utvecklingsarbete kommer att
implementeras under kommande läsår 2019/2020. Utifrån de synpunkter som även inkommit beträffande
handledning av uppsatser då vi hade en särskilt stor grupp under våren med många nyregistrerade studenter och
nya handledare kommer vi att ta upp de inkomna synpunkter och se över hur de planering av handledning kan
öka kollegialt vid ämnet inför kommande läsår.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Tyvärr var det endast två stycken som besvarade utvärderingen, vilket gör att det råder ett stort bortfall. Samtliga svarande
uppger att de i hög utsträckning anser att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål,
vilket får anses bra. När det gäller att under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa att studenterna har lärt
sig det som uttrycks i kursens lärandemål uppger de att de i mycket hög eller hög utsträckning erhållit den möjlighet. Antal
timmar som lagts ner på kursen ligger av de svaranden runt 40 klt/vecka. De har också upplevt ett professionellt bemötande
från lärare och personal i mycket hög eller utsträckning detta kurstillfälle, vilket också får anses som ett bra utfall. Vissa
synpunkter har angivits beträffande Metodkursen under kommentarer, och det är första tillfälle som den ges i omarbetad
version, där vi tar till oss synpunkterna inför framtida kursgivning. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi kommer att fortsätta arbetet med utveckling av "Metodkursen" för att finna bra undervisnings-, övnings, och
examinationsformer på denna nivå. Det har också genomförts en översyn och revidering av litteraturlistan på kursen två
första delkurser; "Internationella relationer" och "Välfärdsstatens reformering" med än mer aktuell/uppdaterad litteratur och
artiklar.

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


