Självständigt arbete i landsbygdsutveckling
EX0797, 10357.1415
30 Hp
Studietakt = 100%
Nivå och djup = Avancerad
Kursledare = Kjell Hansen

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2015-01-29 - 2015-02-10
Antal svar
4
Studentantal
9
Svarsfrekvens
44 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

Antal svar: 4
Medel: 32,5
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 0
21-30: 1
31-40: 3
41-50: 0
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

Antal svar: 4
Medel: 3,8
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 2
4: 1
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

3. Hur har informationen/administrationen i samband med kursen fungerat?

Antal svar: 4
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 1
4: 2
5: 1
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

Antal svar: 4
Medel: 4,5
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 4
Medel: 3,5
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 2
4: 2
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att kursen har behandlat alla lärandemål som anges i kursplanen. Om Du markerar (1), (2), (3),
eller (4) ange vilket/vilka lärandemål som blivit otillräckligt behandlade.

Antal svar: 4
Medel: 4,3
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 3

5: 1
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

Antal svar: 4
Medel: 4,0
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 4
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

8. Jag anser att diskussionsklimatet under kursen har varit bra.

Antal svar: 4
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 1
5: 3
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag anser att nödvändig infrastruktur kring undervisningen som lokaler och utrustning har fungerat
ändamålsenligt.

Antal svar: 4
Medel: 3,8
Median: 3
1: 0
2: 1
3: 1
4: 0
5: 2
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Kursen är en uppsatskurs där merparten av aktiviteterna pågår mellan studenterna och deras handledare. I de flesta
fall tycks detta ha fungerat bra.
Under tidigare år har det inte funnits något samlat seminarium för diskussion av uppsatserna eftersom själva
färdigställande inte infallit vid samma tidpunkt. I år bestämde vi ha ett samlat seminarium för diskussion av råmanus.
Det fanns en del inkörningssvårigheter i samband med detta - datum, lokaler o information. Vi har tagit tilkl oss av
kritiken o instämmer också i den och kommer att ta hänsyn till detta näösta år.
Vad gäller kursmålet kring populärvetenskapliga beskrivningar har det hängt med i kursplanen sedan kursens
tillkomst och kan nog närmast tolkas som en förhoppning. Eftersom den förhoppningen inte infrias och knappast
kommer att kunna infrias med nuvarande kursformat, ska målet strykas vid nästa kursplanerevidering.
Kjell Hansen

Studentrepresentantens kommentarer
Relativt dålig respons på utvärderingen men vid den muntliga utvärderingen vid kursavslutningen framkom att
studenterna önskar ett seminarium innan / strax efter jul och ett i maj, detta för att skapa seminarium där
studenterna är på en jämnare nivå. Det ger också tydligare deadlines för när studenten ska vara klar.
Vid den muntliga utvärderingen framkom också att det skulle ses som positivt om kursledningen tog initiativ till en
"diskussionsdag" där studenter får träffas och stämma av med kursledning och varandra hur de ligger till i
processen, här kan man också dela erfarenheter och kunskaper.
Vid det skriftliga utvärderingen framkom att informationen kring seminariet kom ut för sent, att det var "lite rörigt"
kring hur seminariet skulle fungera.
Mailkorrespondens med kursledning har fungerat bra!
Det önskas också en tydligare beskrivning av vad man som student kan förvänta sig av handledaren.
Helhetsintrycket från kursen kommenteras som bra. En student önskar seminarium innan jul och en annan att
kursledningen ordnar en avstämmningsträff.
Kursmålen är uppnådda, det finns två kommentarer kring målet "Göra populärvetenskapliga sammanfattningar" Här
undrar studenterna varför detta kursmål finns med? Vilken funktion fyller det? Är det "abstract" i uppsatsen?
Diskussionsklimatet har varit bra, någon mer träff efterfrågas!
Inför seminariet bör kursledningen vara lite mer förberedda, bra lokaler, inlästa inför kommentarer på uppsats etc.
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