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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 34

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 71

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-05-08

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

EU-rätt och internationell rätt, 7.5 hp (JPG003)
Kursansvarig: Anders Hultqvist





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.

Studeranderepresentanterna har också gjort en ämnesintern undersökning utifrån ett något mer detaljerat formulär som
tillhandahålls av institutionen. Den besvarades av 49 av de 71 studenterna (alltså högre svarsfrekvens än den
ovanstående). Resultaten är dock tämligen likartade: Nästan samtliga studenter anger att de studerar mer än 75 % av tiden
och att arbetsbördan varit godagbar (39 %), hög (43 %) eller mycket hög (18 %). Två tredjedelar av studenterna anger att
de läst mer än 75 % av kurslitteraturen och en tredjedel att de läst mer än hälften. Boken Folkrätten i ett nötskal får högsta
eller mycket högt omdöme, medan Europarättens grunder får lite lägre, men medelgott betyg (den anses lite lång, utdragen
och upprepande). 
Kursen anses bra och stimulerande, särskilt skrivövningen. Gruppindelningen får gott betyg, medan flera övningsuppgifter
efterfrågas och fler diskussionstillfällen. Lärarna anges vara engagerade och föreläsningarna intressanta. Några
föreläsningar saknades (externa lärare anmälde sig sjuka), vilket mötte kritik. Sammantaget har studenterna satt följande
betyg på kursen som helhet: Låg (10 %), godtagbar (49 %), Hög (39 %), mycket hög (2 %). Kursen upplevs bra överlag,
särskilt föreläsningar, PM-övning och seminarier, medan man önskar fler övningar/övningstillfällen (och att
avslutningstillfället ligger några fler dagar före tentamen).

Sammantaget är kursen således uppskattad, men kan förses med fler övningstillfällen och att inställda föreläsningar måste
undvikas (är svåra att ta igen senare p.g.a. att det endast är en fem-veckorskurs, där två veckor ägnas åt internationell rätt
och två veckor åt EU-rätt).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Merparten av strukturen kan med fördel behållas, men några fler övningstillfällen ska övervägas att lägga in (alt. utöka de
befintliga med mer tid) samt säkerställa att föreläsningsserien är tillfyllest med egen personal. Detta kommer att leda till ett
något modifierat schema, medan litteraturen och PM-uppgifterna behålls och övningsuppgifterna kompletteras.

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


