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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 15

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 53

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Litteraturen kommer att utvärderas. Innehållet i undervisningen, i förhållande till bl.a. litteraturen ska även den
utvärderas.
Behovet av ytterligare övningstillfällen och dess närmare anknytning till de enskilda föreläsningarna kommer att
diskuteras.
Schemaupplägget, särskilt runt jul- och nyårshelgerna kommer att utvärderas och eventuellt ändras.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-02-07

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning, 15 hp (RVGA42)
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.

Schemajusteringar kring jul- och nyårshelgerna har genomförts, vilket verkar ha fallit i god jord då inga kommentarer kring
detta hörts från kursdeltagarna vare sig under kursens gång eller i kursvärderingen. 
Den andel studenter som uppger att de kunnat utveckla sina kunskaper och färdigheter under kursens gång har ökat
väsentligt jämfört med föregående år. Detta har ett tydligt samband med att den tid som kursdeltagarna anger att de lagt
ned på sina studier har ökat så att 80 % av de som svarat angett att de lagt 30 timmar eller mer per vecka på studier, jämfört
med 56 % vid föregående kurstillfälle. Detta avspeglas också i att andelen kursdeltagare som klarat ordinarie tentamen har
ökat märkbart från föregående kurstillfälle. Andelen som anser sig i hög eller mycket hög utsträckning ha fått möjlighet att
visa uppnådda kunskaper och färdigheter i examinerande moment har också ökat en aning. 
Bemötandet från lärare och övrig personal får också stor uppskattning från kursdeltagarna. 
Som helhet förefaller kursdeltagarna vara mycket nöjda med kursen, men med viss reservation för den låga
svarsfrekvensen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Undersöka om det finns möjlighet att lägga in ytterligare något övningstillfälle, då kursen omfattar många rättsområden som
kan vara svåra att hinna med under ett fåtal övningar. Ett alternativ kan vara att korta varje övningstillfälle, men i stället
lägga ut fler sådana under kursens gång.

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


