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Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-12-07

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Introduktionskurs i kulturpolitik, 7.5 hp (KVGAS1)
Kursansvarig: Margareta Wallin Wictorin





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.

Sex av fjorton registrerade på kursen har besvarat kursvärderingens frågor. Vad gäller den första frågan anser fem av
dessa sex att de under kursen kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i
lärandemålen i hög eller mycket hög utsträckning. En anser "i viss utsträckning". 
Fyra av sex svarande anser att de under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om de uppnått de
kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen i hög eller mycket hög utsträckning. Två
anser "i viss utsträckning". 
Alla utom en av de svarande anger att de har lagt ner mellan 30 och 39 timmar på kursarbete per vecka, och en har lagt ner
40 timmar eller mer, vilket sammantaget kan anses motsvara förväntningarna.
Fem av de 6 svarande anger att de under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som
professionellt och tillmötesgående eller mycket tillmötesgående, 
Som fritextkommentarer efterfrågar två studenter mer information om hur de skall kunna uppnå högre betyg. Detta finns
formulerat som kriterier i studieguiden som läraren tagit upp vid kursstart och studenterna haft tillgång till på lärplattformen,
men de kanske inte läst den eller vill veta mer konkret. De har fått skriftliga kommentarer på inlämningsuppgifterna. En
student anger att två av böckerna på kursen inte skulle ha kommit till användning, men de har båda varit underlag för
föreläsningar och tänkta för vidareläsning, och en av dem återkommer på senare kurs, vilket framgår av litteraturlistor.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Tydligare instruktioner för inlämningsuppgifter och mer konkreta kommentarer på texter som lämnats in.

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


