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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Om möjligt lägga till fler färdighetstränande hemuppgifter med fokus på skissteknik och visualisering som
förberedelse inför gestaltningsprojekt. Se över upplägg och organisering av Eldkonst och i detta förbättra
påpekade brister gällande information och kommunikation.
Fortsatt övergripande arbete med att utveckla innehåll, moment/uppgifter och tillämpning av kurslitteratur utifrån
synpunkter i kursvärdering.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-03-04

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Visuellt tänkande och gestaltning, 7.5 hp (KBGIP1)
Kursansvarig: Fredrik Näsholm





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.

5 av 14 svarande. Resultat tyder på överensstämmelse mellan kursens lärandemål och kursinnehåll. Huruvida kursens
examinerande moment stämmer överens med lärandemål finns en spridning i svar, dock framgår inte orsakerna till detta.
Svarande har upplevt bemötandet från lärare och övrig personal som professionellt och tillmötesgående. I lämnade frisvar
finns synpunkt gällande Eldkonst, som ses som ett för omfattande projekt i relation till kursens övriga moment och tid till
förfogande. En annan synpunkt är att det är en intensiv kurs som tar mycket tid i anspråk p g a många examinerande delar.
Dock har de flesta svarat att de lagt ner färre timmar på kursarbete än 20 per vecka (halvfart).

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga direkta förslag till förändring utifrån kurvärdering, annant än att fortsatt se över fördelning avseende kursens ingående
moment och uppgifter samt examinationsformer för ev. justering/utveckling.

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


