Dagordning:
Redovisa föregående års handlingsplan.
Finns inte att hitta, finns ej heller kursutvärdering från föregående år.
Klargör vilka förväntningar kursdeltagarna hade på kursen före kursstart.
Studenterna hade tankar om att det var en fortsättning på ubi-comp kursen. Angående
gruppindelningen skulle en idé vara att bilda grupper efter intresse istället för kompetens.
Det diskuterades att det lätt kan bli så att man fördjupar sin kompetens istället för att lära
sig mer inom andra områden.
Kursdeltagarna efterfrågar workshops inom vissa områden, för att skaffa sig
grundläggande kunskaper inom till exempel grafisk design eller kognition.
Klargör om det är tydligt för kursdeltagarna:
- Vad de ska lära sig, förstå och tillämpa med hjälp av kursen.
- Hur undervisningsmetoder och arbetssätt skall fungera som
stöd för studenterna att uppnå målen.
- Hur examinationen är relaterad till målen.
Angående obligatorisk närvaro: Kursdeltagarna anser att detta system är lite märkligt
med tanke på att alla har olika kompetenser, vissa moment kan vara triviala för en del av
kursdeltagarna. Kursledare anser att eftersom flertalet moment inte examineras kan det
vara nödvändigt, dessutom är syftet att ge deltagarna massa intryck som de inte får om de
inte är på plats.
- Vilka samband som finns mellan kursen och andra utbildningsmoment
och studenternas framtida arbetsområden.
- Finns det möjlighet att diskutera och ställa frågor?
- Finns det avsatt tid för konsultation?
Ett forum efterfrågas där frågor kan ställas och diskussioner kan ske. Typ en FAQ-sida.
- Hur studenterna i övrigt får återkoppling på sitt lärande under
kursens gång.
- Hur studenterna kan få stöd vid svårigheter.
Sammanfatta vilka oklarheter och missuppfattningar som identifierats
och diskutera hur man skall råda bot på dessa.
Synpunkter om att schemat ska uppdateras oftare, och även hur de akademiska kvartarna
ska tolkas.
Bestäm hur och när resultatet av mötet ska presenteras för hela kursen
samt tid för utvärderingsmöte 2.
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