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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 21

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 63

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursansvar skulle övertas av Anders Hultqvist.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-06-07

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

EU-rätt och internationell rätt, 7.5 hp (RVGA73)
Kursansvarig: Anders Hultqvist





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.

Extra intern utvärdering har inhämtats, som bearbetats av två studentrepresentanter. På den svarade 33 studenter.
Tillsammans med den ovan gjorda utvärderingen kan följande analys göras av svaren göras. 
Minst hälften av kursens studenter har lämnat svar (t.o.m. merparten om endast ett av sätten att svara har använts). De
svarande studenterna anger att de deltagit på minst hälften av undervisningen, merparten t.o.m. på 75 procent av
undervisningen eller mer. Arbetsbördan har enligt svaren varit hög eller mycket hög och studenterna har läst mer än hälften
av kurslitteraturen, varvid en stor andel anger mer än 75 procent av litteraturen. Litteraturen upplevs som bra eller t.o.m.
mycket bra, där folkrättsboken får högsta betyg (pedagogisk), medan EU-rättsboken får något lägre betyg, men fortfarande
bra (upplevs som lite svårare). 
Huvudintrycket på kursen är bland de svarande att föreläsningarna är bra eller mycket bra och stimulerande, även
intressanta gästföreläsningar (lite svårare när de hålls på engelska). Även övningsuppgifter och PM-uppgifter har varit
lärorika och stimulerande, men i fråga om PM-uppgifterna framförs också den enda mer påtagliga kritiken, nämligen att det
har varit stressigt och arbetsamt att hinna med dem tillsammans med både inläsning och undervisning. (Samtidigt är det
emellertid många som just anser att dessa skapar insikt om hur folkrätten och EU-rätten kommer till användning i
praktiken.)
Sammantaget anger de svarande att kursen höll godtagbar eller hög kvalitet. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Merparten av kursen fungerar mycket bra och den förändring som bör ske är att minska omfattningen/arbetsbördan
(svårighetsgraden) i fråga om PM-uppgifterna, men ändå behålla dem i en något mindre arbetsbelastande omfattning, som
god träning på hur man löser aktuella frågor med hjälp av folkrätten/EU-rätten.

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


