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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

MUGL04
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Termin:
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Startvecka:

201804
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201823

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 18

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förtydliga informationen och introduktionen till akademiskt skrivande, samt var de hittar information om uppgifter
och hur studiehandledningen kan vara till studenternas hjälp.

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.
Underlaget visar att övervägande del av studenterna som har besvarat kursvärderingen anger att de i mycket hög
utsträckning, eller i hög utsträckning under kursen har kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som
finns beskrivna i lärandemålen. Samtidigt finns det en person som svarar i viss utsträckning, vilket tyder på
utvecklingsmöjligheter. Detta gäller även frågan om studenterna har haft möjlighet att visa om de uppnått de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Utifrån de frisvar som lämnats framkommer att det har
varit svårt att förstå föreläsningar som ges på norska. Emellertid kan sägas att detta är en fråga som är nära knuten till
frågan om tillgång till personal. Vidare framkommer önskemål om att se över antalet mindre uppgifter i relation till mängden
kurslitteratur. Avslutningsvis kan sägas att inga säkra slutsatser kan dras från materialet då enbart 30 procent av
studenterna har besvarat enkäten.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Se över antalet mindre uppgifter i relation till mängden kurslitteratur.

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

