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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
I engenskap av kursansvarig bedömde jag att tentamens hetsen tog över kursen. Under 2021 togs
därför tentamen bort och ersattes av tre obligatoriska case. Vilket föll väl ut. Studenterna fokuserade
på de case de skulle lösa och de var mycket duktiga.
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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.

Det föll väl ut att ta bort tentamen. Studenterna fokuserade på föreläsningar och de tre casen. På kursen hade
jag flera advokater som var med och föreläste. Några var med på examinationerna vid två av casen. Det var
mycket intressant med såväl en teoretisk som ett praktiskt anslag. Ett case var upprättat tillsammans med en
advokat och detta var en företagsrekonstruktion av caféer i en koncern som hade genomförts i Göteborg.

Studenterna var väldigt duktiga och några av dem fick sin uppsatspraktik i anslutning till redovisning av ett av
casen. Advokaterna blev imponerade och ville få kontakt med några av studenterna direkt när vi hade haft ett
av casen. En win-win situation som både jag och studenterna var mycket nöjda med. Några av studenterna
uttryckte att de hade inte träffat så många advokater under hela utbildningen som på denna kursen. Mitt mål
är att det teoretiska anslaget ska kombineras med ett praktiskt och det föll väldigt väl ut.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Möjligen att förtydliga förutsättningarna för case nummer tre som är att läsa en doktorsavhandling och
opponera på den. I övrigt
fungerade upplägget mycket väl med en nöjd lärare och advokater samt studenter.

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


