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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 16

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 45

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Utvärdera den planerade undervisningen. Framför allt i fråga om förhållandet mellan mer traditionella
storföreläsningar och övningstillfällen. Utvärdering av kurslitteraturen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-02-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning, 15 hp (RVGA42)
Kursansvarig: Per-Ola Wiklander





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.

Vissa brister kan konstateras i fråga om studenternas upplevelse av huruvida de har haft möjlighet vid examination att visa
de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. I enskilda kommentarer anförs att
tentamen var tidspressad, vilket kan hänga samman med den upplevda bristen i detta avseende. Omfattningen på
tentamen hade dock minskats till detta tillfälle, samtidigt som tiden var densamma. Ökad tydlighet i fråga om vilka
lärandemålen är och hur dessa sedan examineras är dock motiverat utifrån de svar som lämnats.

Studenterna uppskattar upplägget med läsanvisningar och att föreläsningsbilder publiceras innan föreläsningarna. Vissa
anser att den sista föreläsningen innan tentamen bör ligga tidigare.

Studenterna anser att de genomgående har blivit professionellt bemötta under kursens gång, vilket naturligtvis är positivt.

En majoritet av de som har svarat på kursvärderingen lägger inte ner 40 h (eller mer) i veckan på sina studier. Flera lägger
endast ner mellan 20-29 h. Det kan naturligtvis finnas flera anledningar till detta. En anledning kan vara att kursen saknar
obligatoriska moment utöver salstentamen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Litteraturen kommer att utvärderas. Innehållet i undervisningen, i förhållande till bl.a. litteraturen ska även den utvärderas.
Behovet av ytterligare övningstillfällen och dess närmare anknytning till de enskilda föreläsningarna kommer att diskuteras.
Schemaupplägget, särskilt runt jul- och nyårshelgerna kommer att utvärderas och eventuellt ändras.

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


