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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

MSGC12

Anmälningskod: 29868
Termin:
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Startvecka:

201804

Slutvecka:

201823

Studietakt:

75%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 22

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förslag på ändringar inför nästa år:
+ Uppdatera KursPM så att vissa nya rutiner (bl.a. kring opponering) beskrivs tydligare.
+ Tydligare information om handledarens och examinatorns roll och uppgifter (troligen bör dessa även diskuteras
med ledningen och inom lärarkollegiet).
+ Betona att kursen är ett självständigt arbete där studenten ska vara den som driver processen och även vara
den som ska uppsöka handledning vid behov.
+ Organisera biblioteksundervisningen på ett annat sätt än i år så att fler studenter deltar i den. Kombinera med
föreläsningen om metodik/rapportskrivning?

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.
Stapelfrågorna visar att:
- 10/11 studenter har kunnat utveckla sig inom lärandemålen i mycket hög eller hög utsträckning.
- samtliga studenter som svarat har i mycket hög eller hög utsträckning fått visa att de uppnått det som är beskrivet i
lärandemålen.
- 6/11 har lagt ner mer än 40 tim/vecka på kursen, 4/11 har lagt ner 30-39 tim, 1/11 mindre än 30 timmar.
- 10/11 upplever att lärarnas bemötande varit professionellt och 9 tillägger tillmötesgående.
I kommentarer och synpunkter framkommer att:
- det var givande med utställningen
- man inte kände sig redo för att skriva rapporten (flera kommentarer)
- bättre information
- mer feedback från handledare och företag.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Under MSGC21 som studenterna läser under ht innan examensarbetet kommer rapportskrivandet att bli en tydligare del i
undervisningen för att förbereda studenterna ytterligare för examensarbetet. Nya underlag för momentet tas fram.
KursPM får förtydligas.
I övrigt en väl fungerande kurs som ställer stora krav på studentens självständighet, driv och kunskaper.

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

