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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Att ha en introduktionsdag

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 finns delade önskan om att förlägga kursen till 50% över hela höstterminen eller fortsatt ha den på 100%. Även
diskussion med praktikplatserna vad som är bäst ur deras perspektiv. Egentligen är det inte optimalt att starta direkt efter
sommaren då verksamheterna inte är helt igång då, men ändå har det fungerat bra då man förbereder studenter och
praktikplats redan på våren innan.
Kursen kommer fortsätta att gå på 100% på höstterminen19 (v.35-44) men finns även förslag på att göra den till 50%, men
då kommer den ev ligga på vårterminen parallellt med examensarbete istället. Skulle kunna fungera att ge kursen två
gånger per år för att öka möjligheten för studenten att läsa kursen och möjliggöra praktik inom programmet.
Upplägget av praktikinnehåll, uppgifter och kommunikationen har upplevts fungerat bra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
En mer gedigen sondering kring potentiella praktikplatser ska ske mitten av vårterminen samt möjlighet för praktikplatsen
att träffa intresserade studenter för att få en bättre bild av dennes intresseområde.
Gå in i kurser under våren och informera om att gå praktikkurs och vinsten av att få en praktisk erfarenhet av detta i
utbildningen.

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

