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Startvecka:
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50%

Studieform:
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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 8

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Reviderat studiehandledningen och gjort en kortare introduktionsdag den här omgången (vt.18), enligt önskemål
från studenter ht.17. Resultatet har varit lyckat, vilket också den muntliga utvärderingen visade.

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.
Analysen (som bygger på enkätsvar och muntlig utvärdering) visar att studenterna är mycket nöjda med kursen som helhet.
De uppskattade strukturen, tydligheten och uppgifterna. Minst två personer har också kunnat nyttja moment från kursen i sitt
pågående examensarbete (vilket kursledaren uppmuntat till).
En student skriver så här: "Mycket bra kurs med varierande och lagom utmanande uppgifter. Väldigt nöjd" . Vidare skriver
en annan student: "Jag har inte kunnat delta och närvara i kurs och kurstillfällen fullt ut, däribland examinationstillfälle och
är ännu inte färdig med kursen och därför har jag angett att jag har tillgodogjort mig undervisningen endast i viss
utsträckning". Det är också en kontenta av kursen, eftersom den läses på halvfart - att de flesta studenter arbetar och/eller
studerar andra kurser samtidigt. Det ger också utslag i hur mycket tid de kan lägga ned på de olika momenten.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Inga särskilda förslag till förändringar framkom efter den här utvärderingen.

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

