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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter:

RHG100

Anmälningskod: 34813
Termin:

HT-20

Startvecka:

202046

Slutvecka:

202102

Studietakt:

100%

Studieform:

Campus

15

Antal förstagångsregistrerade på kurs [1]: 33

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.
Kursens mål och innehåll på kursen är omfattande och avgränsningar har gjorts. Kurslitteraturen har
anpassats till kursens upplägg och innehåll. Tyvärr gjorde pandemin att hela kursen upplägg fick under första
veckan övergå till helt på distans och flera campusmoment fick ställas in, vilket ha uttryckts av flertalet
studenter att det blev mindre bra och stressigt. Vi har står förståelse för detta och vi alla får lära oss av detta.
Kursens innehåll, litteratur och examinationer har upplevts av flertalet studenter god, men en del kritik om att
det varit mycket. Examination var planerad som salstentamen, men fick nu göras på distans vilket en del
upplevde svårt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Den snabba omställningen från campus till distansundervisning har visat sig varit mindre lyckad. Vi kommer
utvärdera vad som kan härledas till pandemins konsekvenser och vad som kan härledas till kursens innehåll
och upplägg och utvärdera vilka förändringar som bör göras. Kursens innehåll och litteratur hade förändrats
inför denna kursomgång och kommer inför nästa kursomgång att ses över. Examinationerna kommer att ses
över, både gällande utformning och när de ges i tid. Pandemin och dess konsekvenser kan vi inte göra något
åt, men vår ambition är att alltid vidareutveckla kursen till det bättre.

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

