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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Examensarbetet har tidigarelagts i utbildningen. Arbetet påbörjas under termin 2 och
avslutas termin 5.
Arbete med samsyn mellan handledare, examinerande lärare och examinator pågår ständigt på ämnet.
Tillvägagångssätten för att ge respons till studenterna har diskuterats med samtliga handledare,
examinerande lärare och examinator samt kursansvarig lärare. Introduktion för samtliga handledare och
examinerande lärare har genomförts av examinator och kursansvarig lärare. Examinator och kursansvarig lärare
har haft avstämningsmöten med handledare under processen.
De tekniska kraven för att kunna använda Adobe Connect har förtydligats i riktlinjerna för
examensarbete.

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.
Utifrån både skriftlig (6/15 studenter) och muntlig (14/15 studenter) utvärdering framkommer att studenterna är i huvudsak
nöjda med kursen. Studenterna är mer nöjda med denna kurs som har getts på helfart och jämfört med tidigare kurser som
getts på 25% studietakt. Alla utom ett examensarbete har färdigställts inom ramen för kursen. I tidigare kurser har det varit
fler examensarbeten som inte färdigsställs inom ramen för kursen.
Tidigare problem med samsyn mellan handledare och examinerande lärare har minskat betydligt. Men fortfarande finns
förbättringsmöjligheter.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Arbete med samsyn mellan handledare, examinerande lärare och examinator pågår ständigt på ämnet.

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

