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Tilldelad resurs
Budget rapporterad
till studierektor

Antal godkända studenter hel kurs:

74 studenter är minst godkända efter första
examinationstillfällen.

Kursvärdering:

Kursvärderingsform
Enskild, anonym
enkät publicerad på
PingPong

Kursens namn:

Fredrik Zimmerman

Utnyttjad resurs

Svarsfrekvens
Mindre än tre
studenter har fyllt
i enkäten och då
får man inte ut
något resultat

Sammanfattning av kursvärdering
från
- studenter
- lärarlag

Då så få studenter har fyllt i
kursvärderingen går det inte att
sammanfatta några åsikter från denna.
Tidigare termin har det varit flera frågor
kring hur man lämnar in sin närvaro.
Denna information har gjorts tydligare
denna omgång och inga frågor kring detta
har uppkommit.
För första gången läste OF ihop med
OPUS. OF läste en kurs samtidigt, vilket
måste samköras bättre vid nästa omgång.
OF hade handledning under samma tid
som de hade praktik, vilket krånglar till
praktiken.
Nästan samtliga OPUS-studenter hade
praktik som vanligt. Men ytterst få
studenter från OF hade praktik (cirka fem
valde praktik), vilket skapade problem
under seminarierna då uppgifterna inte är
anpassade för denna mängd studenter.
Det brukar vara ytterst få studenter som
inte är godkända efter första
rättningsomgången. Denna gång är det 16
stycken som inte är godkända. Nästan
samtliga är från OF.
Kursen kräver mycket eget ansvar från
studenterna. Det är möjligt att kursen
därför är mer anpassad för studenter som
läser termin 5 som OPUS-studenterna, än
studenter som läser termin 3 (OF). OFstudenterna har haft fler frågor kring hur
uppgifterna ska genomföras och dylikt.

Kursansvarig/lärarlags slutsatser
och kommentarer inför kommande
kurs

Se nedan

Eventuella förslag till förändringar
avseende
- mål,
- innehåll,
- arbetsformer,
- litteratur,
- examination
- organisation av kursen
- kurslags- sammansättning

Ges kursen för OPUS-studenter behövs
inga ändringar göras. Enbart uppdatering
av det nuvarande konceptet.
Ska OF-studenter från termin 3 gå kursen
behöver ändringar göras, vilka främst är:
Samkörning med kurser som ligger vid
samma tidpunkt behöver tänkas över så att
denna kurs inte krockar med praktik.
OF-studenterna behöver ännu tydligare
information/inramning om kursens upplägg
och hur kursens examinationer ska
genomföras.
Seminarieuppgifterna behöver anpassas
och ändras till den mängd studenter som
OF-studenterna tillför då få väljer praktik.

Övrigt

