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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 36

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

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.
Kursanalysen har besvarats av 8 sudenter av 36 registrerade. I praktiken vara det dock ett tjugotal som var aktiva på
kursen. Övriga var omregistrerade eller lät helt enkelt bli att avregistrera sig. beroende på hur man räknar blev
svarsfrekvensen 40 eller 22 procent. Underlaget har alltså vissa brister i representativitet. De svar som kommit in visar att
sudenterna anser sig uppnå lärandemålen (7 av 8 i mycket hög eller hög utsträckning), att studenterna i den form de
examinerats fått möjlighet att visa sina kunskaper och färdigheter och att 7 av 8 finner att personalens bemötande varit
professionellt och tillmötesgående. Sett till de preciserade frågorna har kursen således fungerat väl. Dock visar det sig
återigen att det finns en spridning i svaren på frågan hur mycket tid per vecka man lagt på studierna. Detta diskuterades
även i förra kursvärderingen.
I de enskilda kommentarerna finns synpunkter på nivån i bedömningen av tentor, moment i utbildningen och pedagogisk
modell, alla dock som enskilda studenters kommentarer och inget mönster där många poängterar samma fråga kan
urskiljas.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
I stort ger värderingen besked om en kurs som fungerar väl. Det förbättringsarbete som ständigt pågår för att förbättra
kursen verkar fungera tillfredsställande. Till höstterminen kommer dock en del förändringar att göras. Forskarpresentationer
kommer att komma in tidigt under terminen i avsikt att ge en bild av vad statsvetenskapliga forskare arbetar med, men
också för att tidigt stärka bandet mellan aktuell forskning och grundutbildning. Nya och förbättrade kursdokument har också
utarbetats.

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

