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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 53

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över miljörättsdelen för att åstadkomma en tydligare koppling till fastighetsrätten.
Fortsatt arbete med alternativa examinationsformer.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-23

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Fastighetsrätt, 15.0 hp (RVGB41)
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.

Till att börja med kan konstateras att svarsfrekvensen varit ganska låg och att det därför är svårt att dra
några långtgående slutsatser om vad kursdeltagarna som helhet anser om kursen. 
Samtliga som svarat anser att kursen i hög eller mycket hög utsträckning varit ett stöd för att uppnå de
lärandemål som anges i kursplanen. 
Drygt 20 procent av de svarande anger att de under de examinierande momenten endast i viss utsträckning
fått möjlighet att visa att de uppnått de lärandemål som anges i kursplanen. Tyvärr har inga kommentarer
om varför de anser så getts, vilket gör det svårt att veta vad som ligger bakom. 
De flesta har angett att arbetsbelastningen under kursen varit normal med en nedlagd tid mellan 20 - 40
timmar per vecka. Några får har dock lagt ned mer eller något mindre tid än majoriteten av kursdeltagarna.
Arbetsbelastningen på kursen får därmed sägas vara lagom för de flesta. 
Samtliga kursdeltagare har angett att bemötandet från lärare och annan personal i hög eller mycket hög
utsträckning varit professionellt. 
Bland det positiva under kursen framhålls övningstillfällena och att den nya utformningen av
arbetsmiljöuppgiften har gett mer tid att fördjupa sig. I enlighet med förslag till förändringar från föregående
kurs har det denna gång testats att genomföra examinationen av miljörättsdelen på kursen som en
hemuppgift. Detta har fått många positiva kommentarer från kursdeltagarna och kommer därför att behållas
även vid kommande kurstillfällen. 
Inga direkt negativa synpunkter har framkommit bland kommentarerna från kursdeltagare. 
Kursdeltagarna verkar vara mycket nöjda med hur kursen genomförts, och de mindre problem som uppstått
under kursens gång beroende på bland annat den pågående pandemin tycks inte ha påverkat nöjdheten i
någon betydande utsträckning. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga föreslagna ändringar.

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


