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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 37

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-08-17

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Internationell politik, 7.5 hp (SVGA14)
Kursansvarig: Idris Ahmedi





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 är för låg då endast 7 kursdeltagare (d v s 19 %) deltagit i kursvärderingen. De svar som inlämnats vittnar
om god måluppfyllelse samt att kursen uppskattas avseende tydlig struktur och lärarens föreläsningar. 

Tre kursdeltagare har efterlyst förbättringar som är viktiga att kommentera.

En kursdeltagare har uttryckt ett önskemål om fler undervisande lärare på kursen, vilket är helt på sin plats.

En annan kursdeltagare har önskat återkoppling på inlämningsuppgifterna. De kursdeltagare som har deltagit i
seminarierna har fått återkoppling. Möjligen kan det röra sig om en student som ej deltagit i seminarierna. 

Då kursen ges på distans, kan mer utförlig skriftlig återkoppling vara aktuell i de fall då studenter ej kan närvara vid
seminarierna - vilket emellertid också är en resursfråga. 

Ytterligare en student finner kurslitteraturen (som utgörs av en lärobok och några artiklar på engelska) krävande.
Läroboken av Mingst m.fl. är lättbegriplig, men artiklarna är nog mer krävande. Ambitionen är att ha kurslitteratur både på
engelska och svenska samt att byta ut mer krävande litteratur på denna nivå mot annan litteratur.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

1. Utöka antalet undervisande lärarande på kursen.

2. Ger utförligare skriftlig återkoppling på inlämningsuppgifter. 

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


