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Studietakt: 100%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 56

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Att vid kursintroduktionen uppmana studenterna att inför första handledningstillfället komplettera
sitt
uppsats-pm med en realistisk tidsplan som underlag för diskussion med handledaren i syfte att så
långt som
möjligt undvika tidsbrist i slutet av processen

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-06-22

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Uppsats - Examensarbete, 15.0 hp (SMGB06)
Kursansvarig: Lisbeth Bekkengen





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.

Kursvärderingen hade en svarsfrekvens på 23 procent, dvs. 13 av kursens 56 studenter har besvarat enkäten.
Sammanfattningsvis visar diagrammen att:
- samtliga studenter upplever att kursens upplägg i hög eller mycket hög utsträckning har varit till stöd för att
kunna uppnå lärandemålen
- 12 av 13 upplever i hög eller mycket hög utsträckning att de under kursens examinerande moment haft
möjlighet att visa att de lärt sig det som uttrycks i kursens lärandemål, att bemötandet från kursens lärare
och övrig personal har varit professionellt och har under kursens gång i genomsnitt lagt ner 30 timmar eller
mer på kursarbete per vecka.

Mellan en och fyra studenter har använt sig av möjligheten att lämna kommentarer till frågorna. Den ende
kommentaren som återkommer är upplevelsen av att handledare och examinerande lärare ger olika budskap
om hur uppsatsen ska utformas. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga förändringar planeras.

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


