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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 10

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 26

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Tydligare struktur och mål efterlystes av enstaka studenter i föregående kursvärdering och vi kommenterade då
detta med att strukturen i kursen kontinuerligt utvecklas och att vi nu sett över våra inlämnings- och
uppföljningsrutiner när det gäller moment och uppgifter.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-07-09

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer, 30 hp (KBGAB1)
Kursansvarig: Barbro Andersson Rothelius





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.

10 studenter har svarat, vilket ger ett relativt gott underlag. De flesta tycker att de utvecklat sina kunskaper, förmågor och
färdigheter i hög eller mycket hög utsräckning och de allra flesta anser även att personalen är professionell och
tillmötesgående. 
När det gäller tiden som läggs ner på kursmomenten så tycks de flesta ha utnyttjat denna (30-40 timmar/vecka) , vilket
stödjer nuvarande upplägg och planering. Struktur, mål och moment tycks också vara tydligare efter omarbetning.
Arbetsbördan verkar vara i balans.. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen utformning verkar, enligt svaren, fungera tillfredsställande med avseende på form och innehåll.
Kursens mål och examinationer är nu tydligare beskrivna.En kontinuerlig översyn pågår när det gäller detta.

Av ett frisvar framgår ett visst missnöje med det administrativa i samband med betyg/poäng inför fortsatt sökande, vilket är
förståeligt men ganska svårlöst eftersom betyg/poäng av naturliga skäl inte kan ges innan rättningen av slutuppgifter är
klara. Här finns en naturlig fördröjning, vilket kan krångla till det med CSN. Här ser vi över rutinerna och kursplanen.

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


