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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 20

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 84

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Omarbetning av PM-instruktioner. Översyn av litteraturlistan. Samordning med tidigare moment på programmet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-04-24

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess, 12.0 hp (JPG008)
Kursansvarig: Per-Ola Wiklander





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.

Denna kursomgång ökade studentantalet ytterligare en gång, från ca 60 till ca 90. Effekterna av detta blir särskilt tydligt
inom ramen för den muntliga förhandlingen där varje delgrupp blev större. Studenterna synes överlag vara nöjda med
kursen och kursinnehållet. Vissa anser att innehållet är för spretigt på kursen vilket ska ses över - det ligger dock i
förvaltningsrättens karaktär att det blir fråga om skilda underområden inom ramen för det förvaltningsrättsliga området i
stort.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Utifrån svaren ovan och de svar som givits i en särskild utvärdering för kursen, kan konstateras att PM-uppgiften är
uppskattad men att anvisningarna inför den muntliga förhandlingen behöver ses över ytterligare så det blir tydligare vad
som förväntas av studenten - en sådan översyn ska göras.

Tydligare beskrivning inledningsvis om kursens omfattning och syfte så studenterna får en klarare bild av vad kursen
omfattar och vad som förväntas under kursens gång.

Litteraturlistan ska ses över återigen - viss litteratur har fått positiva omdömen medan annan litteratur inte har uppskattats
lika mycket.

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


