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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 36

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
TVGT12 ges för första gången som kurs HT 2017.

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.
Enbart 14 studenter (ca 40%) av studenterna har besvarat den elektroniska kursvärderingen. Utöver den har en annan
kursutvärdering (på papper) gjorts i samband med kursintroduktionen av nästakommande kurs (TVGT13). 26 svarade på
den senare varianten som även innehöll mer öppna frågor om kursens innehåll och examination.
Majoriteten av de svarande studenterna anser att kursens innehåll motsvarat kursens målsättningar och lärandemål.
Kommenater inkluderar:
* Seminarier och föreläsningar har fungerat bra, men med vissa överlappningar/upprepningar
* Majoriteten av examinationen var koncentrerad till den sista veckan på kursen, vilket upplevdes som stressigt
* Vissa teman på kursen upplevs som spretiga, förslag på att ha färre och mer fördjupade teman
* Gästföreläsningar och workshops anses vara relevanta, men på olika nivåer. Vissa för avancerade, andra för "enkla"
* Relevanta studiebesök
Hälften av studenterna har lagt ner 30 timmar eller mer på studierna under kursens gång.
Enbart 9 av 26 studenter har läst 75% eller mer av kurslitteraturen. 6 studenter anger att de läst 25% eller mindre av
litteraturen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Upplägget för kursen i förhållande till olika examinationsmoment kommer att ses över och förändras för att examinationen
inte ska bli lika utspridd och kursens teman kan fördjupas. Kursvärderingen har diskuterats i lärarlaget och förändringar
kommer att följas upp och genomföras under HT 2018.

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

