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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 5

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga förändringar föreslogs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-05-02

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap, 7.5 hp (REGFA1)
Kursansvarig: Pawel Odyniec





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.

Bara en student svarade på enkäten.

Alla studenter som svarar på enkäten (1/1) svarar att kursens upplägg har i mycket hög utsträckning varit ett stöd för att nå
det som uttrycks i kursens lärandemål.

Alla studenter (1/1) svarar att de under kursens examinerande moment har i mycket hög utsträckning haft möjligheten att
visa att de har lärt sig det som uttrycks i kursens lärandemål.

Alla studenter (1/1) svarar att de har under kursens gång i genomsnitt lagt ner mellan 15 och 19 timmar på kursarbete per
vecka. 

Alla studenter (1/1) uttrycker att under kursens gång har de upplevt i mycket hög utsträckning bemötandet från kursens
lärare och övrig personal som professionellt.

Kommentarer och synpunkter upplyser att:

(1) kursens upplägg, föreläsningar och seminarier var lämpliga och tydliga.
(2) studenten tyckte att kursen var mycket givande.

Studenten (1/1) föreslår att "allt var bra" med kursen och ska behållas. Studenten uttrycker önskan om att inkludera i
kursens innehåll digitala föreläsningar och seminarium kring teori/metod i fältarbete. Detta är dock just det innehållet som
ingår i REGFA2, Delkurs 2.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

En student uttrycker önskan om att inkludera i kursens innehåll digitala föreläsningar och seminarium kring teori/metod i
fältarbete. Detta är dock just det innehållet som ingår i REGFA2, Delkurs 2.

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


