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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 3

MSGC12

Anmälningskod: 31747
Termin:
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Startvecka:

201904
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201923

Studietakt:

75%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 16

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förslag till förändringar från föregående kursanalys:
Under MSGC21 som studenterna läser under ht innan examensarbetet kommer rapportskrivandet att bli en
tydligare del i undervisningen för att förbereda studenterna ytterligare för examensarbetet. Nya underlag för
momentet tas fram.
KursPM får förtydligas.
I övrigt en väl fungerande kurs som ställer stora krav på studentens självständighet, driv och kunskaper.
Under MSGC21 har rapportskrivandet gåtts igenom och praktiserats i den kursen vilket gett resultat i årets
MSGC12.

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.
Väl genomarbetad kurs som fungerar väl.
Synpunkter från fritextsvaren om vad som kan bli bättre:
- Möjligheten att arbeta i par. Eller att man kan ha en samarbetspartner bland studenterna så man har ett bollplank under
projektet.
- Mer uppföljning om hur man ligger till och om examensarbetet och rapporten kommer att nå till ett godkänt.
Och vad som är bra med kursen:
- Examinationsmomenten har fungerat bra. Jag har pratat en hel del med studenter som skriver både kandidat och
examensarbeten på andra program. Hur vi examineras verkar funka bättre än de andra.
Nära kontakt med handledare.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Första informationen om examensarbete ska tidigareläggas.

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

