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Kurs | Course 

Kursnamn | Course name 

Kurskod | 
Course code 

Kurstillfälleskod | 
Instance code 

Omfattning | 
Credits 

Termin | 
Semester 

Svarsfrekvens kursvärdering | 
Response rate course evaluation 

Statistik | Statistics 

Antal registrerade studenter | Number of enrolled students 

Antal studenter som är godkända | Number of students who completed the 
course 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Fördelning antal kvinnor/män bland lärare | Teachers women/men 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Antal disputerade lärare | Teachers with a PhD degree 

Eventuell kommentar | Comment (if necessary) 

Förändringar i kursen från förra gången den gavs | Changes in the course since the last 
time it was given 
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Sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag i kursvärdering (inklusive 
fritextsvar) och formativa utvärderingar 

Summary of the students’ views and suggestions in the summative course evaluation 
(including text answers) and formative evaluations 

Starka sidor | Strengths 

Förslag till förbättringar | Suggestions for improvements 
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Lärares reflektioner kring kursens genomförande och resultat, inklusive 
lärandeaktiviteters och examinationers koppling till lärandemålen | The teachers’ 
reflections on the implementation and result of the course, including the connection 
between teaching activities, examinations and learning outcomes 

Lärares förslag till åtgärder för hur kursens utformning och genomförande kan 
förbättras för att främja jämställdhet och motverka diskriminering | The teachers’ 
suggestions for measures for how the design and implementation of the course may be 
improved in order to promote gender equality and prevent discrimination  
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Lärares reflektioner kring kursens forskningsanknytning, koppling teori/praktik och 
hur studenter förbereds att möta förändringar i arbetslivet | The teachers’ reflections 
on the course’s research base, connection theory/practice, and how students are prepared 
to deal with changes in the working life

Lärares reflektion kring hur internationella perspektiv och verksamhet bidrar till att 
stärka kursens kvalitet | The teachers’ reflections on how international perspectives and 
activities enhance the quality of the course

Förslag till åtgärder för kursen som helhet | Suggestions for measures for the course 
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Övriga kommentarer | Additional comments 

Datum | Date Kursanalysen sammanställd av | The course analysis was written by 


	Kursnamn  Course name: INTRODUKTION TILL FORSKARUTBILDNING
	Kurskod  Course code: DAINTRO
	Kurstillfälleskod  Instance code: 22197
	Omfattning  Credits: 5
	Termin  Semester: VT2022
	Svarsfrekvens kursvärdering  Response rate course evaluation: 100%
	Antal registrerade studenter  Number of enrolled students: 8
	Antal studenter som är godkända  Number of students who completed the course: 8
	Eventuell kommentar  Comment if necessary: Alla studenter har varit fullt engagerade i kursen och har examinerats med godkänt resultat vid första tillfället.
	Fördelning undervisningstimmar kvinnormän  Distribution of teaching hours womenmen: 4:2
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_2: 
	Fördelning undervisningstimmar disputerade lärare  Distribution of teaching hours by teachers with a PhD degree: 3
	Eventuell kommentar  Comment if necessary_3: Tre lärare är disputerade. Övriga tre representerar bibliotek-arkiv samt laboratorierna.
	time it was given: Inga förändringar i kursplanen gjordes inför denna omgång. Flera förändringar i upplägg samt vissa förändringar i examinationsuppgifterna gjordes för att främja tydlighet och målsamverkan.
	Starka sidor  Strengths: - Studenterna var generellt nöjda med kursens upplägg, lärares engagemang, att få konkreta verktyg, bra diskussioner m.m.- De var också nöjda med kursens tydlighet gällande lärandemål, litteratur samt examinationsuppgifterna i sin helhet.- Studenternas uppskattade arbetsinsats motsvarande kursens omfattning (21-30h/vecka).- Studenterna upplever att de fått återkoppling på sin arbetsinsats samt att de haft möjlighet att lämna synpunkter på kursen.
	Förslag till förbättringar  Suggestions for improvements: - Tydligare och tidigare information efterfrågas, särskilt gällande schemaläggning och nya doktoranders IT-konton (koppling mot ladok/canvas fungerade ej tillfredsställande denna gång).- Uppgiften för datahantering föreslogs ändras/minskas.- Om/när kursen ska ges i hybridform så bör tekniken säkerställas i högre grad.- Flera föreslår att vetenskapligt skrivande eventuellt skulle kunna utökas till en hel, fristående kurs.- Flera andra konkreta förslag till mindre förbättringar gavs och ska beaktas.
	between teaching activities examinations and learning outcomes: - Lärarna var generellt nöjda med kursens genomförande och resultat.- Målsamverkan har diskuterats ingående och en "mappning" av lärandemål gentemot lärandeaktiviteter och examinationsuppgifter har påbörjats. Detta kommer att resultera i förslag till kursplaneändringar för att förbättra denna aspekt. 
	improved in order to promote gender equality and prevent discrimination: - Att undervisa i hybridform uppskattades av flera, inte minst de som är småbarnsföräldrar och bor långt ifrån GIH. Detta bör därför övervägas även nästa gång, men då med bättre framförhållning och planering kring lokaler/IT-support.
	reflections on the courses research base and links with the world of work: - Då kursen är av introducerande slag och inte en ämneskurs så är forskningsanknytningen lägre. Dock knyts an till relevant litteratur för samtliga delar.- Kopplingen mellan teori och praktik bedöms vara god, då praktisk tillämpning stått i fokus genom hela kursen.
	other countries and of international circumstances: - Somliga delar har ett mera svenskt perspektiv ("redogöra för och diskutera vad det innebär att vara statsanställd forskare") medan andra har ett mera internationellt sådant (t.ex., delarna om vetenskaplig publicering).
	Förslag till åtgärder  Suggestions for measures: - Uppdateringar i kursplanen kommer att göras, för ökad tydlighet och bättre målsamverkan.
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Kursanalysen sammanställd av  The course analysis was written by: Sanna Nordin-Bates
	Datum1_af_date: 22/6/20


