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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter:

BYGC16

Anmälningskod: 35275
Termin:

HT-20

Startvecka:

202036

Slutvecka:

202045

Studietakt:

50%

Studieform:

Campus

14

Antal förstagångsregistrerade på kurs [1]: 28

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
Inga förändringar föreslås inför denna kurstillfälle.

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.
Överlag har kursen gick bra och studenterna har varit nöjda med kursen. I år svarade cirka 50 % av
studenterna på kursutvärderingen. Med det underlaget bedömer jag att resultatet sannolikt är ganska bra och
representativt. ca 80% av studenterna bedömer att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som
uttrycks i kursens lärandemål i mycket hög eller hög utsträckning. Nästan samtliga har under examinerande
moment haft möjlighet att visa om de uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns för
kursen i mycket hög eller hög utsträckning. Medan 77% av studenterna upplever bemötandet som
professionellt i mycket hög eller hög utsträckning. De samlade svaren överensstämmer spontant också med
hur jag har upplevt studenternas inställning och lärande under kursens gång. Kommentarer och synpunkter
tyder på att kursen var lärorik och utvecklande för studenternas kunskaper och färdigheter.En student har
kommenterad att info om projektarbetet behöver förbättrat och med mer hjälp och stötning . Min respons på
detta är att flera andra studenter anser att de fick de viktiga info och hjälpen man behöver från läraren.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Inga större förändringar föreslås inför nästa kurstillfälle.

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

