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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Första gången kursen går

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.
Vad tycker du var det bästa med det här kursmomentet?
"Annorlunda, klart konsekvenstänk, verklighetstroget, tävlingsmoment ; Att få insyn i att styra ett företag och vilka som
faktorer som ingår och påverkas.; Att få läsa finansiella rapporterna för att se om de beslut man fattat fått de konsekvenser
man förväntade sig.; Se utvecklingen av gruppen samt hur besluten påverkade varann.; Fick jobba i excel"
Vad tycker du främst behöver förbättras?
"För hög arbetsbörda med både simuleringen varje vecka + slutrapport + redovisning + affärsmodell, hade varit mer
givande att t.ex. bara ha simuleringen och i så fall ha den mer intensiv för att slippa blanda olika moment och arbeten.; Fler
genomgångar av manualen ; Som vi tog upp på seminariet så hade det vart skönt med lite mer tid att hinna läsa manualen.
Den är väldigt "köttig" och för mig omöjlig att läsa i mycket åt gången (med förutsättningen att jag ska förstå och minnas allt
också). Så det är en liten förbättring! ; Mer vägledning"

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
? Dela på intro till två tillfällen.
? Implementera fler handledningstillfällen
? Inte planera in beslut så nära inpå nyår.

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

