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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen i denna form har getts för första gången.

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.
Kritiken som har getts föranleder inga ändrade åtgärder eftersom kursen avsiktligt har haft ett helt annat upplägg än vad
studenterna tidigare varit vana vid. Delkurs 1 och delkurs 2 har fungerat väl och föranleder därför inga ändringar.
Delkurs 3 har fungerat väl och case 1 har innehållit en forskningsuppgift som syftade till tillägna studenterna komparativ
metod. Case två utgjordes av ett rättegångsspel som hölls i Värmlands tingsrätt. Case tre utgjordes av en aktuell och
kompilerad rättsfråga som tydligt speglade kopplingen mellan de olika ämnesområdena. Studenterna gavs i de olika cases
möjlighet att visa att de tillägnat sig lärandemål för samtliga delkurser.
På delkurs 1 deltog tre gästföreläsare. På delkurs 2 deltog 2 gästföreläsare. Uppstart delkurs tre deltog 10 externa
föreläsare såsom Vd:n och koncernchefen för Ackordscentralen Mikael Kubu, advokaten Mats Emthen, advokaten Anna
Tholander, ordförande och tillika justitierådet Stefan Lindskog, advokaterna Erik Selander och Kent Hägglund, revisorn
Lars Iredahl FAR, adjungerade professorn och advokaten Carl Svernlöv samt rådmannen Martin Weyler Solna tingsrätt. Vi
slutexamination på delkurs tre deltog utöver ordinarie lärare också professorn Annina, H. Persson.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Inga ändringar.

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

