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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 37

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 103

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över vissa kursmoments placering i schemat. Se över examinationsformerna då ganska många studenter inte
anser sig ha fått möjlighete att visa upp sina kunskaper, färdigheter och förmågor. Revidera litteraturlistan.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-05-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Handelsrätt, 15 hp (RVGA31)
Kursansvarig: Leif Lönnqvist





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.

Över lag är studenterna nöjda med kursen. Det som främst efterlyses är mindre seminariegrupper, fler övningar, och att det
behövs mer tid mellan de avslutande föreläsningarna och tentamen för att hinna läsa till tentamen. 
Seminariegrupperna är stora, vilket beror på att kursen endast ges en gång per år numera, och skulle behöva minskas.
Fler övningar har prövats på tidigare kurser, men uppslutningen från studenterna har varit dålig.
Fördelningen av föreläsningar under läsperioden är till viss del beroende på andra händelser (ex. helgdagar) och kan
variera från år till år, vilket kan göra att den inte blir idealisk. Strävan är dock alltid att åstadkomma en jämn
arbetsbelastning under kursens gång och rimligt med tid att tentamensplugga mellan sista föreläsaning och tentamensdag.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över schemat vad gäller tiden mellan sista föreläsning och tentamen. 
Undersöka om det är möjligt att minska seminariegruppernas storlek och i stället ha fler seminariepass. 
Se om det är möjligt tidsmässigt att lägga in ytterligare ett eller flera övningstillfällen.

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


