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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.

Kursen fungerar bra och uppskattas. Flera av kursdeltagarna arbetar vidare med utveckling av våra gemensamma metoder
för processorientering i praktiken inom ramen för ett nätverk (PoP nätverket). I nätverket finns även andra studenter/alumner
på campuskurser inom området, vilket är värdefullt för vår samverkan. Kursen vänder sig till yrkesverksamma och antal
registrerade stämmer inte med antal aktiva på kursen - därav fel siffra på genomströmning. Denna kursomgång har dock
varit speciell då många "hoppat av" mitt i kursen pga. privata skäl, sjukdom och ändrade arbetsuppgifter/byte av jobb osv.
Andra har också fått nytt jobb/arbetsuppgifter pga kursen, vilket har slagit hårt på genomströmning. Från att 15 personer
examinerat första deluppgiften, har 3 personer examinerat den sista (av 4 uppgifter totalt). Jag skulle säga att 6 (av 15
platser på kursen) varit aktiva hela vägen och av dessa har två omregistrerat sig på kursen inför -vt/-ht 17. När analysen
görs har 50% av kursdeltagarna examinerat av de aktiva på kursen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Att erbjuda andra forum för diskussion istället för enbart kursens workshops. Se över om vi kan erbjuda kursen på 25% fart
istället. När denna analys görs har dock nästa kurstillfälle redan börjat.

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


