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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 13

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2023-02-06

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Projektledning - kulturstudier, 7.5 hp (KVGAPL)
Kursansvarig: Margareta Wallin Wictorin





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.

Fem av tretton registrerade på kursen har besvarat kursvärderingsanalysen. Av dessa fem har tre angett att
kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål i hög eller mycket hög
utsträckning, medan två studenter anser det i viss utsträckning. 
Åsikterna om i vilken utsträckning studenterna under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa
att de lärt sig det som uttrycks i kursens lärandemål varierar mellan "i mycket hög utsträckning" och "i ringa
utsträckning". Det kan bero på att fler studenter hade missuppfattat att hemtentan skulle lämnas in senast
ett visst klockslag, trots att det hade angetts tydligt.
Studenterna anger varierande antal nedlagda timmar för kursarbete, med alltifrån 5-7 timmar per vecka till
20 timmar eller mer.
Studenterna har upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som professionellt, alltifrån i viss
utsträckning till i mycket hög utsträckning.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi behöver ange i kursbeskrivning att kursen ges på halvfart, men komprimeras till ca sju veckor, för att
kunna avsluta den före jul, då många av studenterna har andra stora uppgifter att slutföra efter jul.
Det behöver också framhållas att kursen, som framgår av namnet, ges inom ämnet kulturstudier. Den kan
också läsas av studenter på andra program än kulturvetarprogrammet, men har viss betoning på
kultursektorn.

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


