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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Åtgärder för att minska stressen vid ansökan om visum mm vilket skulle uppnås genom att annonsering och kick
off möte skulle starta tidigare dvs direkt efter nyår. Här finns mer att göra.
Utreda hur man gör när någon blir sjuk och behöver undersökning och medicin.Fortfarande oklart hur man
enklast fixar detta.
Förslaget att alla deltagare skulle hålla någon form av presentation skrevs in i kursplanen för 2015 års
kursbeskrivning eftersom ingen av studenterna ville tala inför utlänningar om man inte måste. Fortfarande ett litet
problem.

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.
Under min vecka i Kina fick jag ingen kritik och iinget negativt sades om kursen utan studenterna verkade helt nöjda med
kursen. Klagomål som jag minns var att vegetarisk kost inte alltid fanns tillgäng och att det inte fanns förbeställt vid
utflykterlig. Några var lite sura för att jag inte visste exakt när vi skulle vara tillbaka efter resorna till företagen.
En naturvetar student tyckte att studiebesöken var alltför tekniskt inriktade
Kursmässigt vill de flesta börja tidigare med språkträning för nu går nästan en vecka innan man fått några ord att prova i
affärer mm.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Schemat läggs om så att språkträning påbörjas i princip dag 1.
Att hålla föredrag blir frivilligt så endast de som vill öva sig behöver ställa upp.
Informera alla studenter och lärare att ta med regnkläder och stövlar för det regnar rejält i Nanjing.
Jag anser trots allt att det mesta är helt OK och i grunden är nästan alla mycket nöjda med kursen.

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

