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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 0

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 15

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Det var första gången kursen genomfördes, men synpunkter från kursanalysen av KTGA03 2017 beaktades. Där
fanns följande förslag på förändringar:
Om kursen ska ges i nuvarande form bör examinationen omarbetas något. Ett förslag från studenterna är att
skriva dagbok under fyra veckor för att sedan i grupp sammanfatta alla fyra veckorna. Nu skrivs individuell
veckorapport som sammanfattas i en gruppvis veckorapport som en del av examinationen.
Den föreslagna förändringen genomfördes för KTGA04 2018.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-09-03

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Kinas kultur, historia och språk ur ett hälso-, natur- eller teknikvetenskapligt perspektiv, 7.5 hp (KTGA04)
Kursansvarig: Gunilla Carlsson Kvarnlöf





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 inkom inget svar på kursvärderingen, många av studenterna fortsatte att resa efter vistelsen i Nanjing och hade därför
ingen möjlighet att besvara enkäten.
Från ett lärarperspektiv fungerade kursen bättre vad gäller examinationen på grund av de förändringar som genomfördes.
En notering är att det var färre studenter är vanligt på kursen, 15 registrerade varav 10 deltog i undervisningen vid Nanjing
University of Science and Technology. 
De studenter som deltog aktivt i kursen uttryckte muntligt att de var nöjda med både kursen och vistelsen i Kina.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursen planeras inte att ges i framtiden.

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


