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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-10-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Rättsvetenskapliga perspektiv i teori och metod, 30 hp (RVAD78)
Kursansvarig: Nick Dimitrievski





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.

Så gott som uteslutande delen av utvärderande studenter i egen undersökning (12 st.) anger att de är nöjda med de
pedagogiska insatserna och att lärarna som undervisat VT 17 är mycket kompetenta. Ett exempel på kommentar: "Absolut
nödvändigt inför skrivande av D-uppsats. Kursen syr ihop säcken för hela kandidatprogrammet." Många av studenterna har
samtidigt haft synpunkter på att föreläsningarna anpassats till ett prakikupplägg som pågår varannn vecka samt att man fått
opponera på ekonomstudenter som skriver D-uppsatser i skatterätt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga omfattande förändringar är planerade. Kursansvarig får försöka tillgodose behovet av att rättsvetare "opponerar" på
andra rättsvetare i den utsträckning det går. Vad gäller kursupplägget, så har det mejslats fram under ett antal år. Det
fungerar bra. En del mindre ämnesmässiga justeringar kan tillkomma eller falla ifrån. Kursansvarig har dock och ska även
fortsättningsvis vara tydlig (redan från kursstart) med att kusen kännetecknas av hög flexibilitet kring praktiken (studenter
kan välja mellan att gå igenom praktiken i en följd eller gå varannan vecka, föreläsningsrukturen är däremot anppassad
efter praktik i varannanveckas pass).

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


