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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
* För att få en bättre kontakt mellan studenter och lärare under kursens gång föreslås ett webbseminarium
"halvvägs" in i kursen som tar upp de aktuella inlämningsuppgifterna.

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.
Kursvärdering har i stort utfallit väl. De fritextsvar som lämnats tar upp vissa brister och förslag till förändringar.
De kommentarer som berör tider för inlämning och behov av samordning med paralell kurs lämnar vi därhän. Vi lämnar ut
alla inlämningsuppgifter redan vid kursstart och säger tydligt att studenten själv tar ansvar för när arbetet görs. Tanken är
då att de exakta tidpunkterna för inlämning ska spela mindre roll.
"Ingen återkoppling via Its" lär vara någon enstaka miss. Frågor som kommer in till Its besvaras i regel så snart de anländer.
Synpunkter på att viss litteratur är alltför basal kan kopplas till att vissa studenter i årets grupp tidigare har läst på
Mittuniversitet och har mycket kunskap om samhällssäkerhet med sig sedan tidigare. Men för övriga studenter behövs
också mer basal teoretisk litteratur. Det man kan göra är att försöka hitta och lyfta fram mer avancerad litteratur.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
* Kurslitteraturen ses över i sin helhet
* Tankar om att ha nivåindelad litteratur undersöks

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

