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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 11

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förra året (2016) föreslogs att :Till nästa år kommer examinationsformerna att tänkas över och ev. justeras.
Upplägg och innehåll i undervisningen kommer också att ses över, i ljuset av de erfarenheter som gjorts.
Instruktionerna till examinationerna har i år (2017) förtydligats och meddelats i god tid, men kursens karaktär
kräver såväl gruppvisa som individuella examinationer, vilket inte kan ändras. Upplägg och innehåll i
undervisningen har också justerats enligt studenternas önskemål i form av tillägg av träning i muntlig presentation
och i budgetering / bidragsansökan.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-06-27

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Projektledning, 30 hp (KVGC41)
Kursansvarig: Margareta Wallin Wictorin





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.

Tre av elva studenter har svarat på kursvärderingsfrågorna. Dessa tre anser sig under kursen ha kunnat utveckla de
kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen i varierande utsträckning, alltifrån mycket
hög utsträckning till viss utsträckning. Mängden tid som lagts ner på kursen varierar också mycket, alltifrån mer än 40
timmar per vecka till mellan 20 och 29 timmar per vecka. Utifrån samtal på programrådsträff fungerar kursen väl, både den
teoretiska delkursen och den praktiska delkursen där studenterna arbetar med projekt ute i kulturlivet. Träning i muntlig
kommunikation och i budgetering /bidragsansökan efterfrågades förra året och ingick nu, vilket studenterna uppskattade,
och gärna ser ännu mer av. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Något mer fokus på budgetarbete.

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


