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Studieform:

Distans

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 42

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen hade en annan kursledare än jag VT-16 och vid kursanalysen VT-2016 gjordes inga förslag till förändring.

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.
16 av 42 studenter besvarade enkäten.
15 studenter har svarat att de inom kursen kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns
beskrivna i lärandemålen i mycket hög utsträckning eller hög utsträckning.
15 studenter har svarat att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa att de uppnått de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen i mycket hög utsträckning eller hög utsträckning.
När det gäller den tid studenterna lagt ner på kursen svarade 2 att de lagt ner mer än 40 timmar/vecka, 8 att de lagt ner
mellan 30 och 39 timmar/vecka, 3 att de lagt ner 20 till 29 timmar/vecka och 3 mindre än 20 timmar / vecka.
8 studenter uppger att bemötandet från kursens lärare och övrig personal varit professionellt och mycket tillmötesgående, 5
att bemötandet varit professionellt och tillmötesgående och 3 studenter uppger att bemötandet varar professionellt.
Bland frisvaren framkommer att studenterna upplever att kursen varit välplanerad och genomtänkt. Några studenter uppger
att det är svårt att höra frågor som ställs i salen och att det är önskvärt om läraren upprepar frågorna så att de verkligen hörs
för dem som sitter hemma. En student önskar att dag före och efter närträff ses som resdagar och att inga aktiviteter läggs
dessa dagar. En student är kritisk till att inte samtlig kurslitteratur hanterats vid föreläsningar. En student önskar att
examinationsformerna känns enformiga.
Sammanfattningsvis tycks studenterna vara nöjda med kursen och framför allt med planeringen av kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Inför kommande kurstillfälle undersöks om instruktioner kring litteraturen kan bli ännu tydligare om schemaläggningen kan
göras ännu bättre samt om det är möjligt att variera examinationsformerna.

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

