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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.

Det är svårt att dra långtgående slutsatser när underlaget är lite klent. Dock har samtliga studenter skrivit rapporter under
kursens gång och analysen utifrån dem är att de allra flesta är nöjda med sin praktikplats och de flesta rekommenderar
andra att söka samma plats. Några med en viss reservation att praktiken är ganska nischad och att den sökande behöver
ha intresse av t ex film för att det ska vara idé att söka. 

Många missuppfattade sista uppgiften (praktikrapport) så den skulle behöva förtydligas. Även halvtidsrapporten skulle
kunna göras tydligare vad som förväntas av dem. 

Några studenter upplevde att det var svårt att hinna med uppgifterna som fick göras "utanför praktiken" så där behöver vi
nog förtydliga både för studenter och praktikplatser att studenterna inte kan förväntas att "jobba" 40h.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

- Förtydliga kraven i halvtidsrapporten och slutrapporten. Det gäller speciellt krav om källhänvisning och litteratur.

- Förtydliga för studenter och praktikplatser att de inte kan förväntas att praktikgöromål kan uppfylla 40h / vecka

- Fundera på någon ytterligare gruppuppgift för att försöka få till ett lite tätare samarbete mellan studenter (Det här är ett
förslag från en student så det kan också behöva övervägas om det bara är denna student som efterfrågar detta eller om det
förbättra kursen. Det skulle i så vara önskvärt att uppgiften är en pågående uppgift under kursens gång)

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


