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Kurskod: KEAD61

Anmälningskod: 31235

Termin: HT-18

Startvecka: 201845

Slutvecka: 201903

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 5

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen var tänkt att ha ett upplägg med progression genom delarna. Studenterna upplevde att del 2 inte bidrog till
progressionen. Det var första gången kursen gick, och det gör att det finns saker som behöver justeras inför nästa
kurstillfälle.
- Kursguiden behöver justeras så att den stämmer med genomförandet av kursen, speciellt vad gäller
referenshantering.
- Seminarier läggs in även på del 3, men bokbara handledningstider finns kvar.
- Slutseminariet läggs tidigare den sista veckan av terminen, så att de som behöver justera sin rapport efter
seminariet har
tid att göra det innan terminen är slut.
- Det kan vara bra att styra upp vilka produkter som kan väljas för del 3. Eventuellt ta fram en lista som
studenterna kan
välja från.
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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.

Svårt att göra någon djupanalys utifrån en student. Diskuterar istället vad som har gjorts.

Från tidigare analys
Kursen var tänkt att ha ett upplägg med progression genom delarna. Studenterna upplevde att del 2 inte bidrog till
progressionen. Det var första gången kursen gick, och det gör att det finns saker som behöver justeras inför nästa
kurstillfälle.
Kommentar: Detta har vi jobbat på. Så det fungerade bättre denna gång.
- Kursguiden behöver justeras så att den stämmer med genomförandet av kursen, speciellt vad gäller referenshantering.
Kommentar: Hela kursguiden är omskriven så detta problem löste sig.
- Seminarier läggs in även på del 3, men bokbara handledningstider finns kvar.
- Slutseminariet läggs tidigare den sista veckan av terminen, så att de som behöver justera sin rapport efter seminariet har
tid att göra det innan terminen är slut.
- Det kan vara bra att styra upp vilka produkter som kan väljas för del 3. Eventuellt ta fram en lista som studenterna kan
välja från.
Kommentar: Vi har gjort massor med förändringar till moment 3. 1) En tidigare start så att studenterna kommer igång. 2)
delrapportering med synopsis innan hela rapporten skrivs. 3) lista med projekt som de skall använda.

Under hela kursen kommunicerade vi om vad som de skall skriva om.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi skall se över rekommenderad kurslitteratur.

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


