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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 21

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga särskilda förändringar inplanerade utifrån analys. Men vi noterar att studenter har lyft att handledare och
examinatorer skulle kunna möta studenterna tillsammans vid något tillfälle, exempelvis vid våra
grupphandledningstillfällen, så att inga oklarheter uppstår gällande handledarens roll och uppdrag examinatorns
roll och uppdrag.
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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.

De fåtal studenter (5 st av 21) som svarat på värderingen verkar över lag ha varit nöjda med utbildningen och lagt ned den
tid som krävs (majoritet mellan 20-40 timmar/vecka), men särskilt en kritisk röst finns gällande att utbildningen upplevs som
flummig, och otydlighet över vilka krav som finns på studenten. Bland de fem respondenterna upplever sig 3 st ha utvecklat
de kunskaper och färdigheter som utgör en del av lärandemålen. 

De 3 respondenterna anger också till stor del att de har fått och kunnat visa upp sina kunskaper och färdigheter i de
examinerande momenten. Däremot så är det 1-2 svarande som anger att de inte har nått upp till målen.

De svarar (4 st) också att de har varit nöjda med bemötandet från lärare och övrig personal. En missnöjd röst finns som
menar att lärare och övrig personal är undermåliga. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga särskilda förändringar inplanerade utifrån analys.

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


