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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 26

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 82

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Det som synes angeläget att färändra inför vt 2020 är:

- tydligare instruktioner för PM/diskussionsseminarierna,
- tydligare kriterier för hemtentamen och opponeringar,
- se över kurslitteraturen särskilt avseende Textkompendiet och kursboken 'Genusrättsvetenskap', - bättre
inkorporering av de externa föreläsarna inom kursens ramar.

En sa?rskild utmaning info?r vt 2020 a?r att studentantalet o?kar med ca 25-30 studenter, vilket sta?ller krav pa?
en o?versyn av resurstilldelningen till kursen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-06-30

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Utöver denna elektroniska kursutvärdering utformade lärarteamet en egen elektronisk utvärdering (Survey and Report)
som studenterna besvarade in vid det sista avslutande opponeringsmomentet. 44 av kursens 82 kursdeltagare besvarade
enkäten. Kursutvärdering tillhandahålls av kursansvarig.

Vårens kurs präglades av dels ett högre studentantal än VT 19 samt av genomgående digital distansundervisning via
Zoom pga coronapandemin. Trots detta upplever båda lärarteamet och studenterna att kursen fungerat väl. För att klara det
utökade studentantalet har lärarteamet i år bestått av fyra personer, som fungerat väl. 

Inför årets kurs har de ändringsförslag som föreslogs från VT 19 i möjligaste mån infriats. 

Kursen har genomgående fått goda omdömen. Över 95% har angett att kursen varit mkt intressant / intressant, har varit mkt
bra / bra, att kursen mkt bra /bra fördjupat förståelsen av rätten, att undervisning och litteratur mkt bra / bra varit adekvata till
kursinnehållet samt att lärarnas samlade insatser bedömts mkt bra / bra.

Diskussionsseminarierna har till 95% angivits varit mkt intressanta /intressanta och mkt givande / givande. Den nya
examinationsformen Hemtentamen var mycket uppskattad och angavs av studenterna ge stora möjligheter att visa sina
kunskaper. Tilläggas kan att 90% blev godkända på kursen och hemtentamen, utan att några väsentliga överbetyg gavs
som avviker från kurser i övrigt. Opponeringsmomentet var också det uppskattat.

Helheten har alltså fungerat bra, och de olika momenten - duggor, diskussionsseminarier, hemtentamen ? fyllt sitt syfte.
Kursen är på 10 hp men den blir ytterst intensiv pga vissa helgdagar och att den tilldelats relativt få studieveckor (ca 6
veckor) - en ytterligare vecka skulle underlätta för studenterna att tillgodogöra sig kursinnehållet. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Min uppfattning a?r att kursens grundstruktur a?r mycket genomarbetad, bra och ha?ller en ho?g kvalitet som bo?r bibeha?
llas. Fo?ra?ndringar kan endast bidra till att go?ra kursen a?nnu ba?ttre.
De som synes angela?get att fo?ra?ndra info?r vt 2021 a?r:
- tydligare instruktioner fo?r PM/diskussionsseminarierna,
- tydligare kriterier fo?r opponeringarna och något minskad oppositionstid,
- se o?ver kurslitteraturen sa?rskilt avseende Textkompendiet och kursboken 'Genusra?ttsvetenskap',
- undvika inlämningar/redovisningar på helger resp måndagar. 

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


