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Kurskod: RHAD02

Anmälningskod: 25268

Termin: VT-16

Startvecka: 201614

Slutvecka: 201623

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 18

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över litteraturen
Göra tydligare innehållsmässig skillnad till hållbarhetskursen på SARHS
Se över och göra omfördelningar mellan kursstart - inlämnar - kursavslut
Diskutera hur litteraturen kan samordnas mellan olika kurser

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-08-31

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Teoribildning inom riskhantering, 7.5 hp (RHAD02)
Kursansvarig: Lars Nyberg





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.

Kursen har nu getts under två år. Innehållet har varit relativt svårt att precisera eftersom "riskhantering i samhället" är ett
brett och mångfacetterat ämnesområde. De ändringar som gjordes från förra årets kurs föll väl ut. Inga större ändringar av
innehållet inför nästa år känns nödvändiga.
Några studenter har uppfattat lärarnas insatser som goda medan andra har påpekat att det finns ett visst oengagemang.
Min bedömning som kursledare är att vi inte tillräckligt har kommunicerat hur lite tid vi som lärare har för att driva en
liknande kurs och att förväntningarna därför är på en annan nivå. Båda kursledarna är också forskningsaktiva vilket gör att
många andra aktiviteter hanteras parallellt under kursens gång. Ibland blir därför responsen på inlämningar lite sena
(endast undantagsvis senare än de föreskrivna 15 dagarna, dock) och korta.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga större förändringar i kursupplägg och -innehåll planeras. 
För att få en bättre kontakt mellan studenter och lärare under kursens gång föreslås ett webbseminarium "halvvägs" in i
kursen som tar upp de aktuella inlämningsuppgifterna.

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


