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Sammanställning av kursvärdering  

   

 

Kurskod 

ESGA30 

Kursnamn 

Spanskspråkiglitteratur och film 

Poäng 

7,5hp 

Termin 

HT14  

 

Antal registrerade 

13 

 

Typ av kurs 

  Campuskurs 

  Distanskurs 

Lärplattform 

  It’s learning 

Adobe Conect 

Anmälningskod 

       

Kursansvarig 

Pilar Álvarez 

Examinator 

Pilar Álvarez 

Uppgifter om kursvärderingen 

Datum 

2014-11-14 

2014-12-05 

Antal svarande 

1 

Genomförande 

Survey&Rapport  

Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Pilar Álvarez  

Kursens styrkor enligt studenterna 

 

Kursens svagheter enligt studenterna 

Litteraturen har varit svår att få tag i och sena beställningar har inte fungerat och ändringar i litteraturen sent har 

inte varit bra.  

En lektion per vecka blir intensivt, gärna mer pauser under dagen, då 6 h undervisningen blir mastigt i 3h pass.  

Analys av kursvärderingens resultat 

Analysen baseras på de kommentarer vid ämnesmöte från studentrepresentanterna samt det enda svaret som 

kom in via enkäten (S&R)  

Litteraturlistan är med på ämnets hemsida med mycket tid i förväg. Kan ändras fram tills en månad före 

kursstart.  

Tyvärr faktum att litteraturen säljs slut, eller om det är slut på förlaget när studenterna vill skaffa den vid 

terminens start kan inte riktigt läraren stå till svars för.  

Jag har dock i samråd med studenterna ändrat både på böckernas inläsningsordning samt datum för inlämningen 

av uppgifterna.  

Kursens intensitet 

Mixade grupper campus/distans och att flera arbetar samtidigt med studier har gjort att allt behöver rymmas på 

en dag. Tidigare har det varit önskemål om fler timmar, vilket vi från och med Ht14 har infriat i de inledande 

två kurserna denna termin.  

Planerade åtgärder 

Ser över Ht15 litteraturlistan om det behöver göras några ändringar. 

Mer pauser kan mycket väl flikas in, Pilar (jag) glömmer bara bort tiden, så be studenterna att påminna mig om 

att de behöver pauser. 

Genomförda åtgärder 

      

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

Sammanställningen kommer at publiceras både på den gällande delkursen mapp på its plattformen under HT14 

samt den kommande HT15. 

Övrigt 

Tackar så mycket för era svar och feedback!! 

Vi fortsätter att försöka göra vårt bästa för studenternas skull. 
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