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6

Antal förstagångsregistrerade på kurs [1]: 18

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.
Kursvärderingen har besvarats av 6 av 18 registrerade på kursen. På den första frågan, om ifall kursen
upplägg varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål, svarade alla sex att så var fallet i hög
eller mycket hög utsträckning. En fristående kommentar som gavs till frågan var: "Väldigt bra kurs och
genomförande. Tydliga instruktioner och bra föreläsningar. "
På frågan om ifall studenten under kursens examinerande moment haft möjlighet att visa att den lärt sig det
som uttrycks i kursens lärandemål svarade de flesta att så var fallet i hög utsträckning.
De flesta av de svarande har lagt ner 30-39 timmar per vecka på kursarbete. De flesta av de svarande har
också angett att de under kursens gång upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal som
professionellt i mycket hög utsträckning. En fristående kommentar efterfrågar snabbare rättning av
inlämningsuppgifter, medan en annan pekar på att det alltid gått snabbt att få svar på frågor.
Bland övriga kommentarer kan också nämnas omdömet: "En spännande och intressant kurs! Kul att få arbeta
i grupp med andra." och "Gästföreläsningarna var mycket givande, både de inför fallstudierna och övriga."

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
---

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

