
Basic LADOK data

Course Code: FVGAA1

Application Code: 30064

Semester: VT-18

Start Week: 201814

End Week: 201823

Pace of Study: 50%

Form of Study: Campus

Course Data

Number of questionnaires answered: 0

Number of first registrations[1]: 14

Changes suggested in the course analysis of the previous course date:
Utvärderingen för årets kurs spretar mer än tidigare och det är svårt att dra några specifika slutsatser. Det önskas
mer program-specifik undervisning.
Det är fortfarande ett problem att somliga studenter genomför kursen på mindre tid än beräknat.
Mer program-specifik undervisning kan vi inte erbjuda per idag eftersom digital animationsteknik inte är
obligatorisk, utan de flesta väljer traditionell stop motion-teknik, vi kan däremot vara extra tydliga med att
informera om det vid kursstart.
Att somliga studenter genomför kursen på mindre tid än beräknat är något vi kommer diskutera vidare på
kommande filmmöten.

PUBLISHED COURSE ANALYSIS

Publishing date: 2018-06-25

A course analysis has been carried out and published by the course convener.

The Karlstad University evaluation tool is owned by the Professional Development Unit and is managed by the systems
group for educational administration, Student Centre.

Theory and Practice of Animation, 7.5 ETCS cr. (FVGAA1)
Course convener: Stina Bergman



Analysis based on course evaluation, including comments fields. If information has been collected in other ways, it



should also be analysed here. Any effect of joint courses should be commented on.

Vi hade en muntlig utvärdering och det nya moment av korta animations-projekt första delen av kursen var uppskattade och
gick inte ut överkvalitén på slutprojekten och slutsatsen är att vi ska behålla den strukturen och eventuellt utöka antalet
uppgifter ytterligare. Studenterna önskar tydligare anvisningar till litteratur. Vi var vid kursstart tydliga med att studenter inte
kan erbjudas undervisning i specifika animationsprogram men studenterna själva fick undervisa varandra och demonstrera
de program de jobbar med. 

Suggestions for changes to the next course date.

Vi jobbar på med att arbeta in tidigare förändringar för att se att de fungerar även över tid.

1. Number of first registrations for a course: First registration = the first time a student registers for a specific course.


