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Studieform:
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Antal förstagångsregistrerade på kurs [1]: 20

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

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.
Kursen gavs denna termin för första gången. Studenterna har svarat på en separat enkät vid sidan av denna
som är ett ytterligare underlag för utvärdering från kursansvarigs sida. Den enkäten hade 14 svarande.
Avseende kursens helhet ställdes frågan "Vilken kvalitet tycker du att kursen sammantaget har hållit?" fanns
svarsalternativen Mycket låg, Låg, Godtagbar, Hög samt Mycket hög. 10 studenter svarade Hög och 4
studenter svarade Mycket hög.
Studenterna tycks i likhet med undervisande lärare mena att kursen som helhet fungerat väl.
Denna kursanalys samt den separata enkäten har samtidigt inneburit att svagheter med kursen kunnat
identifieras. Förlag på förändringar lämnas nedan.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Litteratur: Kursboken i företagsekonomidelen kommer bytas ut. Boken Börsrätt ska utvärderas. Anderssons
bok är bra men kan upplevas som svår, den kommer behållas, möjligen kompletteras av annan litteratur om
Börsrätt utelämnas.
Examination: Det ska övervägas om de seminarier som varit examinerande endast ska vara obligatoriska att
genomföra men utan betygsättning, istället G eller U. På så sätt kan studenternas fokus ligga mer på
inlärningen och den tid som rättning och betygsättning tagit kan istället läggas på exempelvis ett individuellt
pm. Detta skulle möjliggöra ytterligare fördjupning i aktiebolagsrättsliga frågor och ersätta den
undervisningen i börsrätt som av vissa upplevts som "spretig". Förändringen skulle sannolikt innebära att
studenterna upplevde en närmare koppling mellan kursmål och examination, samt att kursen blir mer
sammanhållen.

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

