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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 24

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 90

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Översyn av tentamens innehåll och omfattning. Examinationsformen tvingades ändras med mycket
kort varsel på grund av omställningen till undervisning och examination på distans, vilket gav mycket
lite tid för att koordinera innehållet mellan lärarna på kursen. Alternativet att flytta fram tentamen
bedömdes dock som orealistiskt.
Att det blev långa seminariepass beror på att kursen i år hade ett åttiotal studenter i stället för ett
femtiotal som det varit de senaste åren. Detta var okänt för kursansvarig och administratör vid
schemaläggning. Om deltagarantalet fortsätter att ligga på denna nivå kommer antalet
seminariepass att utökas för kommande kurstillfällen.
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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.

Svarsfrekvensen bland kursdeltagarna är ca. 27 % vilket är ungefär i paritet med tidigare år. 
De flesta kursdeltagarna anser att upplägget i hög eller mycket hög utsträckning har varit ett stöd för att
uppnå lärandemålen i kursplanen. Övningarna framhålls av många svarande som en starkt bidragande orsak.
Nästan alla som svarat anser att de i hög eller mycket hög utsträckning haft möjlighet att visa vad de lärt sig
vad som uttrycks i lärandemålen. Bland kommentarerna framhålls särskilt det faktum att examination delats
upp i ett PM och en tenta ger ökade möjligheter till detta. 
Vad gäller den tid per vecka som kursdeltagarna lagt ner på sina studier så har en stor andel lagt 30 - 39
timmar per vecka på detta. Några har lagt mer tid och några mindre tid på sina studier. Huvuddelen av de
som svarat har dock spenderat tid motsvarande en "normal" arbetsvecka på studierna. 
Bemötandet från lärare och övrig personal har av så gott som samtliga kursdeltagare upplevts som
professionellt i hög eller mycket hög utsträckning. Detta är glädjande att kunna konstatera då en kurs på
distans med nödvändighet innebär mer eller mindre obefinltiga möjligheter till den personliga kontakt som fås
vid föreläsningar och övningar på campus. 
Som vid varje tidigare kurstillfälle framkommer en del kommentarer om litteraturlistans omfång. Innehållet i
denna kurs styrs emellertid bland annat av de krav som ställs för att bli revisor, och är därmed inget vi kan
påverka i någon större utsträckning. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Då denna kurs för första gången genomförts på distans pga. den rådande pandemin är det svårt att föreslå
vad som skall ändras. I dagsläget går det inte att förutspå om nästa kurstillfälle också kommer att ges på
distans, eller om det sker en återgång till undervisning på Campus. 
De ändringsförslag som framkom efter föregående kurstillfälle är verkställda, och då kursdeltagarna nästan
uteslutande varit mycket nöjda och positva till den genomförda kursen föreligger inget behov av ändringar för
närvarande.

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


