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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 29

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Antal examinerande moment ska ses över då studenterna haft synpunkter på att det är tungt att hantera såväl
seminarieuppgifer, bokseminarier, grupparbete samt tentamen. 
Förbättra kommunikationen till studenterna i de fall exempelvis förseningar sker vid tentamensrättning.
Se över redovisningsformen avseende examinationsuppgiften som presenteras i plenum.
Se till att seminarieuppgifter finns tillgängliga i god tid.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-03-12

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Produktion och konsumtion inom turism, 7.5 hp (TVGT21)
Kursansvarig: Thomas Blom





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.

Studenterna upplevs generellt vara nöjda med kursen vad avser att utveckla de kunskaper, färdigheter och andra förmågor
som finns beskrivna i lärandemålen. Likaså är studenterna nöjda med det bemötande de fått av lärare och
kursadministration.

Dock, liksom förra året, finns kritik att det är många olika examinerande moment på kursen, Vi har sedan förra kurstillfället
tagit bort ett artikelseminarium. Syftet med de olika momenten är att ge studenterna träning i att dels skriva och utifrån
underlag argumentera på seminarier, dels tillsammans med kursstudenter genomföra en egen undersökning som
redovisas i plenum, dels genomföra en tentamen. Det är dock avvägt hur mycket tid de olika momenten bör ta i anspråk och
litteraturomfånget ligger i paritet med vad som gäller för motsvarande kurser på 7,5 hp. 

Det är dock något motsägelsefullt vad gäller det som lyfts upp bland kommentarerna att det är en kurs som tar mycket tid i
anspråk. 5 studenter anger att de lagt ner mera än 40 timmar per vecka, medan 6 studenter anger att det lagt ner mellan
20-39 timmar per vecka.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Vi kommer att se över artikelseminarierna och bokseminarierna (som dock är ett stöd för att ta sig an litteraturen inför
tentamen) så att inlämningsuppgifter för artikelseminarierna inte kommer under den tid då det är en särskilt intensiv läsning
inför tentamen.

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


