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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Byte av kursledare skedde ht 2016, dock har nya samt tidigare kursledare arbetat tätt tillsammans. Tidigare
åtgärder som föreslagits har bla handlat om att stärka den röda tråden vad gäller sista delkursen, vilket vi också
har gjort även om en del arbete kvarstår. Samt att förvalta det som fungerat väl.

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.
Mycket av det som framgår av frisvaren handlar om sista delkursen både vad gäller föreläsningar samt litteratur. Allt detta
har under november 2016 setts över. Litterturlistorna är genomlysta, viss littertur utbytt, annan uppdaterad. Likaså gäller
kursplanen (även om detta får genomslag senare) där har en del justeringar också föreslagits för att känns mer uppdaterad.
Även examinationsuppgifterna ska ses över utifrån att litteraturlistan ändras bla.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Till vårens kurs prövar vi delvis ett annat upplägg så att den röda tråden ska bli mer synlig. Dock finns en medvetenhet i att
föreläsningar ska ge olika perspektiv på olika delområden som bearbetas i kursen.
Vi kommer också ta upp svarsgång på mail osv på uppstartsmötet. Till vårens kurs är vi ca 20 personal som arbetar, varav
ett tiotal externer som inte finns på plats på kau.

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

