PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-22
Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 1, 30 hp (SHGL01)
Kursansvarig: Lars Lorinius
Grunddata från Ladok

Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter:

1

Anmälningskod: 26258

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]:

2

Termin:

HT-15

Startvecka:

201535

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 100%

Slutvecka:

201603

Studietakt:

100%

Studieform:

Distans

SHGL01

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
----Delkursen ekonomi är tung för studenterna och antalet examinationer kommer att dras ner och omdisponeras
på ett sätt som inte äventyrar kvalitén men minskar arbetsbelastningen under examinationsdagarna.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.
Endast en respondent. Omdömet från denne positivt men utan fritextsvar.
Kursen är fristående och samläses med ämneslärarprogrammet. kursplanen och innehållet är detsamma. Just detta
förhållande har inga effekter på det som analyseras här.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Då endast ett svar inkommit finns utifrån denna analys inga förslag. De förändringsförslag som ev kommer fram gällande
programkursen kommer att gälla även för denna kurs´ nästa tillfälle.
obs! På denna kurskod finns enligt listan som finns länkad här i ÖKA finns 13 stud regsitrerade medan det längre upp här,
under kursdata, står 2. Ngt är fel alltså.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.
2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.

