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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter:

27

Anmälningskod: 26281

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]:

54

Termin:

HT-15

Startvecka:

201535

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 0%

Slutvecka:

201603

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

SVGA50

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.
Kundnöjdhetsmätningen i fråga fyra visar att studenterna överlag är nöjda med bemötandet, och resultatet på den första
frågan att vi i acceptabel grad når kursmålen enligt våra studenter
Våra egna delkursenkäter är för de flesta delkurserna mycket positiva avseende undervisning och examination.
Omdömena varierar med några undantag från utmärkt till bra. Studentantalet var drygt 60 vid kursstart, och sett till det är de
mer kritiska omdömena relativt få. Dock finns mer varierande åsikter om kurslitteratur och i vissa fall delkurser av hur
separata delar inom samma delkurs examineras.
Några studenter har varit missnöjda med att feministiska politiska perspektiv tagits upp i kursinnehållet ett flertal gånger.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
För vårterminen -16 kommer examinationen av delkurs 2 att förändras, där den del som av flera studenter ansågs splittra
läsningen inför den skriftliga tentan bryts ut och examineras genom individuell skriftlig uppgift samt seminarium.
Från kursledningen ser vi att feminisiska politiska perspektiv är både relevanta och nödvändiga, och därmed ingen
anledning att ändra i det avseendet.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.
2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.

