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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 17

LPGK08

Anmälningskod: 26591
Termin:

HT-15

Startvecka:

201535

Slutvecka:

201603

Studietakt:

50%

Studieform:

Distans

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 53

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Mer inspelade föreläsningar och handledning via exemplvis Adobe Connect

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.
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 och att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om de uppnått de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Även om det i frisvaren t.ex. framkommer att lärare
ibland har varit långsamma på att svara på frågor och att det ibland har upplevts som otydligt visar staplarna på att
personalens bemötande har upplevts som professionellt och mycket tillmötesgående, professionellt och tillmötesgående
eller professionellt.
Kursen samläses med studenter som studerar YRK och olika inriktningar inom VAL-projektet. Gällande synpunkten om att
tydligare markera när kurskamrater inte sköter inlämningstider osv. kan det bero på att studenter blandar ihop kurser.
Samtliga examinerande moment i LPKG08 är individuella och det har varit ett krav att lämna in uppgiften i tid för att
exempelvis få delta i muntligt seminairum.
Vad gäller tiden för bedömning strävar personalen alltid efter att ge respons inom 15 arbetsdagar. Emellertid kan ibland
hög arbetsbelastning eller sjukdom påverka att responsen kan dröja ytterligare någon arbetsdag.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Examinationstillfällen, uppgifter och poängfördelningen har setts över inför kursen som ges under vårterminen 2016.
Vidare kan de instruktioner som ges utvecklas och förbättras, samt att responsen gällande bedömning ges inom ramen för
15 arbetsdagar.

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

