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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

KVGK29

Anmälningskod: 33336
Termin:

HT-19

Startvecka:

201935

Slutvecka:

201944

Studietakt:

50%

Studieform:

Distans

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 18

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
---

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 arton studenter som varit registrerade på kursen har besvarat kursvärderingens frågor. Alla dessa tre anger att de
under kursen kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen i hög
utsträckning. De har olika uppfattning om i vilken utsträckning de har haft möjlighet att visa om de uppnått de kunskaper,
färdighet och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen, två personer har kryssat i "i hög utsträckning" och en
person "i viss utsträckning". Två personer svarar att de lagt ner 30-39 tim/vecka på kursen och en person 20-29 timmar.
Kursen har gått på halvfart. Alla tre av de studenter som har besvarat frågan om bemötande från kursens lärare och övrig
personal anger att de har upplevt det som professionellt i mycket eller hög utsträckning.
I samband med ett avslutande samtal bad jag om kommentarer på hur distansundervisningen fungerat och över lag verkar
det ha fungerat bra. Särskilt uppskattade var de inspelade föreläsningarna och snabba svar på mejl.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Vid nästa kurstillfälle kan det vara lämpligt att lägga in ytterligare en diskussionsuppgift eller chattseminarium.

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

