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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 18

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 35

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-03-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Produktion och konsumtion inom turism, 7.5 hp (TVGT21)
Kursansvarig: Thomas Blom





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.

Ett antal synpunkter som i huvudsak omfattar administrativa rutiner har inkommit. Dessa uppkomna problem har lärarlaget
tagit på stort allvar och åtgärder för att komma tillrätta med de identifierade problemen inför kommande kurstillfälle
presenteras nedan under rubriken "Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle".

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Återkoppling avseende inkomna synpunkter avseende TVGT21

Studentrepresentanterna för årkurs 1 på Turismprogrammet har vid programrådets möte lyft ett antal synpunkter avseende
kursen ?Produktion och konsumtion av turism?.

Programledare, studierektor, kursansvarig och ingående lärare på ovan nämnd kurs har vid ett sammanträde den 15 mars
diskuterat inkomna synpunkter och vilka förbättringsåtgärder som krävs inför nästa tillfälle kursen ges.

- Kursupplägget kommer att ses över avseende antalet examinerande moment. Mera fokus på examinationsuppgift och
skriftlig tentamen. Detta med anledning av att det av studenterna upplevs svårt att hinna med alla ingående examinerande
moment inom stipulerad 40-timmars arbetsvecka. Ansvarig: kursledare
- Vi kommer att vara tydligare vid introduktionen av kursen om vad ?obligatorisk närvaro? innebär. Ansvarig: kursledare
- Obligatoriska moment kommer inte att flyttas om det inte råder full enighet i studentgruppen att så kan ske. Ansvarig:
lärare som aviserar flytt av moment
- All inlämning av seminarieuppgifter ska ske via lärplattformen. Lärarna kommunicerar till studenterna om att denna rutin
gäller och att det inte är möjligt att inlämna uppgifter i ?pappersform?. Ansvarig: lärarna i kursen
- I de fall sjukdom inträffar hos rättande lärare och att rättning därmed inte hinner ske enligt tidigare angiven tid ska detta
omgående kommuniceras till studenterna. Ansvarig: lärare det berör samt kursadministratör som bistår med att
kommunicera att försening sker
- Rutiner införs för att förhindra att seminarieuppgifter inte finns tillgängliga vid kursens start. Ansvarig: kursledare
- Kursansvarig ansvarar för att tentamensfrågorna är relevanta för kursen och att ingen annan litteratur än den som anges
på litteraturlistan ligger till grund för tentamensfrågorna. Ansvarig: kursledare
- Eventuell ?överlappningsproblematik? mellan TVGT21 och TVGT14 kommer att ses över. I detta fall kommer
progressionen att fokuseras. Ansvarig: programledare och berörda kursledare
- Upplägget för redovisningen av examinationsuppgiften kommer att ses över och annan redovisningsform övervägs.
Ansvarig: kursledare tillsammans med på kursen ingående lärare

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


