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Kursdata

Kurskod:
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Termin:
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Startvecka:
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Studietakt:
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Studieform:
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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 49

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
En förbättrad kommunikation mellan lärare från olika ämen som medverkar på kursen. Möjligen behöver också
perspektiven som behandlas på kursen och den röda tråden kommuniceras tydligare för studenterna. Dock utgör
den tysta majoritet ett problem i anslysen då vi saknar kunskap om deras syn på kursens upplägg. En notering är
att kursen består av 15hp och två tydliga delar, globalt och lokalt perpsektiv. Möjligen kan lärandemål mm lättare
kommuniceras vid två separata 7,5hp kurser.

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.
Andelen svarande är är endast en tredjedel av studenterna vilket gör det svårt att dra generella slutsatser av materialet. I
grunden hamnar dock de svar kring bemötande, examinationer och lärandemål inom ett acceptabelt för en komplex kurs av
denna typ. Kursen bygger på flera moment, och en stor andel ansvar ligger hos enskild student vad gäller struktur och
planering av sin tid. Detta behöver uppgenbarligen både stöttas och kommuniceras bättre.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Ett antal förbättringar av kommunikation mellan lärare och hur kursen kommuniceras till studenten jämfört med tidigare år.
På detta område behöver arbetet fortsätta inför kommande år. Dock utgör den tysta majoritet ett problem i analysen då vi
saknar kunskap om deras syn på kursens upplägg.

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

