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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 7

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 47

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över formerna för hur föreläsningar genomförs för att åstadkomma en mer likartad struktur vad
gäller
exempelvis längd på föreläsning, pauser, hur tätt föreläsningar kommer inpå varandra, etc.
Beakta behovet av fler övningstillfällen/frågestunder vid distansundervisning och lägga in sådana på
schemat
redan i planeringen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-01-31

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning, 15.0 hp (RVGA42)
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.

Då svarsfrekvensen är osedvanligt låg (15 %) är det svårt att göra någon omfattande analys. Antalet
kommentarer och synpunkter är också ovanligt få. 
En övervägande del av de som besvarat frågorna anser att kursens upplägg varit ett stöd för att nå kursens
lärandemål. Däremot anser en majoritet av de svarande att de endast delvis haft möjlighet att visa att de
uppnått lärandemålen. En övervägande del av de som svarat har lagt ner en tid på sina studier som
motsvarar mellan 50 och 75 % av helfart, vilket är lågt jämfört med tidigare kurstillfällen. Så gott som
samtliga upplever att bemötandet från lärarar och övrig personal i hög eller mycket hög utsträckning varit
proffessionellt. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Med tanke på de få kommentarer och synpunkter som lämnats är det svårt att dra några långtgående
slutsatser om behov av förändringar. Det finns därmed inga konkreta förslag i dagsläget.

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


