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Kurskod: GEGL01

Anmälningskod: 26126

Termin: HT-15

Startvecka: 201535

Slutvecka: 201603

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 9

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 44%

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Inga förändrings föreslogs vid förra kurstillfällets kursanalys.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-02-17

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Geografi med didaktisk inriktning 1, 30 hp (GEGL01)
Kursansvarig: Nina Christenson





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Alla studenter som svarat på kursutvärderingen anser att de i hög utsträckning har kunnat utveckla de kunskaper mm som
uttrycks i målen, en student är inte helt nöjd över chansen att visa sina kunskaper mm i examinationerna, 3/5 studenter
lägger ner mellan 30-39 klt i veckan på sina studier (och det är här vi vill ligga) medan de övriga 2 lägger ner mellan 20-29
klt. Alla anser att vi som arbetat med kursen har ett professionellt och tillmötesgående bemötande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över så att det är mer likvärdigt tempo mellan de olika delkurserna (detta har redans åtgärdats med en ändring av målen
i kursplanen samt flytt av uppgift). Vi ska se över omfattningen av hemtentamen samt tiden som studenterna har till sitt
förfogande. I övrigt ska vi ta upp och diskutera hur vi kan se till att delkurserna kan bli mer jämna i belastningen och om
litteraturlistan bör revideras.

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

2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.


