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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 50

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Studietakten i kursens första del kommer att bli lugnare då denna del är på 4 hela veckor mot dryga 3 veckor
under förra terminen HT 2018. Lärarkollegiets sammansättning har ändrats till viss del inför VT 2019.

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.
Det är 21 av 50 studenter som svarat på kursvärderingen.
Av svaren framgår att 9 studenter lagt ner mer än 40 timmar i veckan på studier och att 3 studenter lagt ner mindre än 30
timmar per vecka på studier.
Det framgår också i studenternas kommentarer att de upplevt vissa delar i kursen som rörig med många olika föreläsare
pga sjukdom. Dålig kontinuitet.
16 av 21 svarande studenter anser att de haft möjlighet att visa vad de lärt sig i de examinerande momenten i kursen
(salstentorna) vilket kursansvarig ser som mycket positivt. I kommentarerna framgår dock att studenterna velat haft mer tid
på salsentorna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Nu är alla ordinarie lärare på plats i kommande kurs vilket bör ge kontinuitet i undervisningen. Det finns inga vikarier
inplanerade i kursen HT 2019.
Del 1 (rättsvetenskapen) kommer även denna termin att ligga på 4 veckor (inte 3,5) vilket bör dra ner studietakten något
inför första salstentamen.Däremot ligger salstentorna även i fortsättningen på 3 timmar.

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

