Riktlinjer för kursvärderingar
– utbildning på grundnivå och avancerad nivå
vid Högskolan i Halmstad.
Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2017-12-07
(dnr L 2014/115).

1. Inledning
Kap. 1, § 14 i Högskoleförordning (1993:100):
’’Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som
anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten
skall hållas tillgängliga för studenterna. Förordning (2000:651).’’
Att kontinuerligt genomföra, sammanställa och följa upp kursvärderingar är viktiga moment
i Högskolan i Halmstads kvalitetsarbete. Högskolan i Halmstad har i samverkan med lärare
och studenter vid lärosätet ansvar för att utbildningar utvecklas och förnyas. Kursvärderingar
är ett viktigt instrument för denna utveckling och ska rapporteras i en kursvärderingsrapport.
Detta dokument innehåller gemensamma riktlinjer för hantering och utformning av
kursvärderingar och kursvärderingsrapporter samt en beskrivning av den gemensamma rutin,
kursambassadörsmodellen, som tydliggör hur arbetet och rollfördelningen avseende
kursvärderingar ser ut vid Högskolan i Halmstad.
Den övergripande processen med kursvärderingar och kursvärderingsrapporter benämns vid
Högskolan i Halmstad som ett kursvärderingssystem.

2. Kursvärderingssystem och dess övergripande syfte/ funktion
Kursvärderingarna ska vara på det språk som kursen genomförs och varje kurs värderas för
sig. Det kursvärderingsverktyg som används ska underlätta kursvärdering av delkurser i de
fall de förekommer i en kurs. Alla kurser (både fristående och inom program) som
genomförts vid Högskolan i Halmstad ska utvärderas med en lärosätesgemensam, summativ
kursvärdering som sker via en webbaserad enkät. Den webbaserade enkäten utgör ett
underlag för en analys av studenternas värdering av kursverksamheten utifrån fem
kursgemensamma och kvalitetssäkrande påståenden (se bilaga 1).
Upptill dessa fem påståenden har examinator möjlighet att lägga till ytterligare en till fem
kursspecifika och kvalitetsutvecklande påståenden (se bilaga 1). Avslutningsvis ska två
lärosätesgemensamma fritextfrågor (se bilaga 1) finnas med i enkäten. Kursenkäterna
sammanställs automatiskt för varje kurs i en enkätrapport.1
Utöver enkätrapporten ska en kursvärderingsrapport sammanställas av examinator som
inbegriper å ena sidan den enkätrapport som sammanställts via webbenkäten, men också
andra delar som bidrar till att ge en helhetsbild av kursen.
Vid Högskolan i Halmstad ska den gemensamma modellen, kursambassadörsmodellen,
användas vid framtagning av kursvärderingsrapporten. Modellen ska användas på alla
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Högskolans kurser. Hur kursambassadörsmodellen är utformad och ska tillämpas framgår i
bilaga 2 2.
Högskolan i Halmstad ser positivt på olika andra sätt att genomföra kvalitetsdrivande,
kursnära och kvalitativa kursvärderingar, både under och efter avslutade kurser, som enskilda
och grupper av lärare gör parallellt med det lärosätesgemensamma systemet. Därför
uppmuntras också all formativ utvärdering, som innebär att studenterna redan under kursen
får ge synpunkter på sådant som är möjligt att modifiera eller förändra under pågående kurs.
Detta bör också ingå i den sammanfattande kursvärderingsrapporten.
Det är dock viktigt att kommunicera till studenterna att dessa olika former av
kursvärderingar (den högskolegemensamma summativa kursvärderingen och alternativa
formativa kursvärderingar) fångar olika aspekter av deras upplevelse av sina utbildningar och
genererar olika typer av underlag för kvalitetsutveckling. Därför är det viktigt att poängtera
för studenterna att de medverkar i alla former av kursvärderingar.

3. Kursvärderingar
Kursvärderingarna ska ha två olika och kompletterande syften/funktioner: dels ett
kvalitetssäkrande syfte, dels ett kvalitetsutvecklande syfte. Det första, kvalitetssäkrande syftet
med kursvärderingarna är att generera översiktliga (kvantitativa) lärosätesövergripande data
för statistisk analys av tendenser och trender i studenternas erfarenheter och upplevelser av
utbildningen på Högskolan i Halmstad, som ska svara på Högskoleförordningens krav om
kursvärdering. Alla summativa kursvärderingar ska därför innehålla fem
lärosätesgemensamma påståenden. Det ska möjliggöra jämförelser mellan kurser av olika
karaktär och för akademiernas kvalitetsarbete. Alla kurser, med undantag för kurser som helt
eller i stora delar består av verksamhetsförlagd utbildning (se vidare punkt 7) kursvärderas
med samma uppsättning påståenden och frågor. Kursvärderingarna ska i detta avseende vara
ett verktyg för uppföljning och planering av kursverksamheten på olika kursövergripande
nivåer i organisationen.
Det andra, kvalitetsdrivande syftet med kursvärderingarna är att bidra med kursnära
(kvalitativ) information som kan ge detaljerade underlag för direkta förändringar och
förbättringar av kurserna i sin helhet eller av enskilda moment/delar i kurserna. Alla
summativa kursvärderingar ska därför ges möjlighet till att innefatta upp till fem påståenden
som examinator själv, i samråd med kollegor, väljer utifrån ett antal förformulerade
förslagsalternativ eller formulerar på egen hand. I detta avseende är systemet främst ett
verktyg för enskilda eller grupper av lärare (inklusive examinatorer och kursansvariga).
Därutöver tillkommer två fritextfrågor som visserligen är formulerade på samma sätt över
hela lärosätet, men fokuserar på den specifika kursens genomförande.

Kursvärderingar ska genomföras på alla Högskolans kurser enligt riktlinjerna. Dock så undantas distanskurser
från användandet av modellen, eftersom lärosätet under 2018 kommer utveckla en liknande modell för dessa
kurser.
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3.1 Verktyg och flöde för datainsamling
Datainsamlingen i det lärosätesövergripande kursvärderingssystemet genomförs med
upphandlat webbaserat enkätverktyg. En länk till kursvärderingen i enkätverktyget skickas ut
till studenternas e-postadress som de registrerat i Ladok. Utskicket görs under måndagen i
kursens sista vecka. Detta ger lärare möjlighet att schemalägga kursvärderingen alternativt
förlägga kursvärderingen i anslutning till undervisning, om så önskas. Kursvärderingen är
öppen under tio dagar. Under denna period skickas två påminnelser ut.

3.2 Kursvärderingsrapport
Varje genomförd kurs vid Högskolan i Halmstad ska kursvärderas och rapporteras i en
särskild kursvärderingsrapport. En del av denna rapport består av den enkätrapport som
sammanställs utifrån den webbaserade enkäten. Denna rapport skapas automatiskt i
kursvärderingsverktyget och ska inkludera information och sammanfattande kommentarer
från kursens examinator.
För att få en sammanfattande, holistisk bild av avslutad kurs är det viktigt att examinator i en
kort kursvärderingsrapport därför väger in alla de komponenter som utgör underlag för
kursvärdering: kursvärderingsenkätens rapport med kommentarer, eventuell formativ
kursvärdering, specifika händelser/omständigheter som påverkat kursen, etc. Här ska alltså
examinator skriva en kort reflektion över den genomgångna kursen och utfallet av
kursvärderingen både vad gäller den högskolespecifika och den kursspecifika delen. Om en
eller flera formativa kursvärderingar genomförts kan även resultatet av dessa sammanfattas i
denna del. Den korta reflektionen bör innehålla förslag till förbättringar av kursen utifrån
kursvärderingens resultat, eller att behålla saker som tydligt fått positiv kritik i
kursvärderingen.
Kursvärderingsrapporten ska vara färdigställd senast 20 arbetsdagar efter avslutad kurs. När
kursvärderingsrapporten är klar ska den skickas ut som en pdf till samtliga studenter och
undervisande lärare i den aktuella kursen. Kursvärderingsrapporten publiceras på kursens
lärplattform. I samband med att ett nytt kurstillfälle ges, bör examinator (eller kursansvarig
lärare) muntligen redovisa resultatet av den föregående kursvärderingsrapporten för
studenterna, samt om möjligt, peka ut vilka konsekvenser för den aktuella kursen som
resultatet mynnat ut i.
Akademichef ansvarar för att kursvärderingarna genomförs och rapporteras. Det operativa
arbetet delegeras till kursens examinator som får i uppdrag att genomföra den enskilda
kursvärderingen och rapportera in den i form av kursvärderingsrapport, något som ska ingå i
examinators ordinarie uppgifter. För att arbetet med kursvärderingssystemet ska vara möjligt,
ska examinator ha inplanerad tid för detta i sitt uppdrag. För kurser inom program ansvarar
programansvariga för att säkerställa att resultaten av kursvärderingar kommunicerats till
studenterna. Medan det för fristående kurser är den funktion som akademichef delegerat
ansvaret till för att säkerställa att resultaten kommunicerats till studenterna.

Sida 3(10)

4. Studenternas värdering ska kommenteras/analyseras
Sammanställningen av studenternas värdering av varje enskild kurs kommenteras/analyseras
ur ett lärar-/kursledningsperspektiv innan kursvärderingen betraktas som slutförd. Ansvarig
för detta är kursens examinator. Alla medverkande lärare i kursen ska erbjudas möjlighet att
se sammanställningen och bidra till kommentarerna/analyserna. Examinator ansvarar för att
denna möjlighet erbjuds inom den tidsram som gäller för tillgängliggörandet av fullföljda
kursvärderingar (se mer om tidsramen under punkt 5:1). Examinators kommentarer/analyser
kan i de fall studenternas synpunkter inte pekar på några större problem i kursen göras med
standardformulering som t ex: ’’Examinator har granskat kursvärderingen och konstaterar att
den inte föranleder några omfattande omarbetningar inför nästa kurstillfälle’’. Omfattningen
av examinators kommentarer/analyser ska vidare spegla den grad av kritiska kommentarer
som studenternas värderingar innehåller.

5. Kursvärderingar görs tillgängliga
5.1 För studenter
Alla studenter som är registrerade på en kurs ska få tillgång till en kommenterad/ analyserad
sammanställning (enkätrapport) av utförd kursvärdering genom kursvärderingsrapporten
som sänds ut via e-mail. De studenter som påbörjar kursen vid nästa kurstillfälle ska få
tillgång till kursvärderingsrapporten och en beskrivning av de eventuella förändringar som
föranletts av denna. Kursvärderingsrapporten ska finnas tillgänglig i kursens lärplattform.
Vid kursstart ska studenterna också informeras om och uppmuntras att besvara den
kursvärdering som kommer vid kursens slut. Kursens examinator är ansvarig för att detta
uppfylls. Alla kursvärderingsrapporter ska göras tillgängliga för Studentkåren.
Kursvärderingsrapporten ska finnas tillgänglig för studenterna senast 20 arbetsdagar efter
avslutad kurs. Detta gäller även i de fall då kursvärderingen inte kommenterats/analyserats.

5.2 Inom organisationen (enskilda kurser och sammanställningar)
Färdiga kursvärderingsrapporter för enskilda kurser ska göras tillgängliga för
programansvariga, berörd akademichef eller den/de personer denne anvisar. Examinator
säkerställer även att kursvärderingsrapporten delges till kursens verksamma lärare.
Uppföljning och planering av kursverksamheten ska göras på olika kursövergripande nivåer i
organisationen. Detta görs genom sammanställningar av trender och tendenser exempelvis
per ämnesgrupp eller program. Kursövergripande uppföljningar ska behandlas vid minst en
tidpunkt årligen vid respektive akademiråd. Rapporter som behandlar enskild kurs kan också
behandlas i akademiråd om det finns behov av detta. Akademiråden ska besluta om ordning
för rapportering och åtgärder med anledning av kursvärderingsrapporterna.
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6. Hantering av svar på fritextfrågor
Kursvärderingsenkäten innehåller två frågor med möjlighet för studenterna att med egna ord
ange vad de tycker var det bästa med den specifika kursen samt vad de främst anser behöver
förbättras (se bilaga 1). Fritextsvaren ska beaktas och kommenteras/ analyseras i
kursvärderingsrapporten. Olämpliga svar (svar som inte berör kursens innehåll och
utformning och svar som använder olämpligt språk) ska inte kommenteras/analyseras.

7. Kurser med VFU
För kurser där en mindre del av kursen utgörs av VFU föreslås att samma web-enkät som för
övriga kurser används. De ingår därmed i det lärosätesövergripande systemet och utgör del av
underlaget till de kursövergripande rapporter som produceras årligen. För kurser som helt
eller till stora delar utgörs av VFU formulerar akademierna själva de kursvärderingsfrågor
som passar de speciella villkor som gäller för dessa kurser. Dessa kurser ingår inte i det
lärosätesövergripande kursvärderingssystemet och dess kursövergripande rapporter. De
grundläggande principer som redovisas i detta dokument, t ex vad avser fritextfrågor,
examinators kommentarer/analyser, tillgängliggörande av kursvärderingsrapporter till
studenter ska däremot också gälla för kurser som helt eller i stora delar innehåller VFU.

Bilagor
Bilaga 1. Web-enkäten
Bilaga 2. Kursambassadörsmodellen
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Bilaga 1. Web-enkäten
Introduktionstext
I mail: Hej! Via länken nedan kommer du till kursvärderingen av kursen <kurskod och
kursnamn>. Vi är tacksamma om du så snart som möjligt, senast inom tio dagar, gör
kursvärderingen som är en del av kvalitetsarbetet på Högskolan i Halmstad. Ditt svar
behandlas konfidentiellt och i de sammanställningar som görs framgår inga namn på
studenter. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara så noggrant som möjligt, och vi
förutsätter att du uttrycker dina synpunkter på ett konstruktivt, etiskt godtagbart och icke
kränkande sätt.
För att komma till din personliga enkät klickar du på länken <enkätlänk >. Om du vill svara
på svenska – öppna enkätlänk och välj svensk flagga. Om du vill svara på engelska – öppna
enkätlänk och välj engelsk flagga. Om länken inte skulle fungera i ditt mailprogram kan du
klistra in nedanstående länk i din webbläsares adressfält<enkätlänk>.
Ditt svar är viktigt för att förbättra kursen. Tack för din medverkan! <namn examinator>.
Påminnelser: Har du inte besvarat enkäten inom en viss tid kommer du att få en påminnelse.
Detta sker helt automatiskt. När enkätrapporten är färdig kommer den att skickas till din
student e-postadress.

Lärosätesgemensamma påståenden
1. Kursens upplägg (undervisning, examination, etc.) har gjort det möjligt för mig att
uppnå kursmålen.
2. Kursens innehåll (litteratur, föreläsningar, etc.) har gjort det möjligt för mig att
uppnå kursmålen.
3. Jag har genom kursen fått ta del av forskning som är relevant för området.
4. Jag har genom kursen utvecklat min förmåga att tänka kritiskt.
5. Kursen har inspirerat mig att aktivt söka och lära mig nya
kunskaper/förmågor/färdigheter inom området.

Kursspecifika påståenden
Utifrån behovet av att driva kvaliteten framåt i den aktuella kursen bör examinator också
lägga till minst en och som mest fem kursspecifika påståenden (fråga 6-10), antingen utifrån
egna formuleringar eller med hjälp av färdigformulerade förslag.

Lärosätesgemensamma fritextfrågor
Följande två fritextfrågor ska avslutningsvis finnas med i samtliga kursvärderingsenkäter:
11. Vad tycker du var det bästa med den här kursen?
12. Vad tycker du främst behöver förbättras?

Svarsskalor
För alla påståenden används 6-gradiga svarsskalor (0= Instämmer inte alls/ 5= Instämmer
helt).
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Bilaga 2 Kursambassadörsmodellen
1. Inledning
Studentmedverkan är viktig komponent i utvecklingen av Högskolans kvalitetssystem och
studenter utövar sitt inflytande genom att vara representerade i Högskolans beslutande och
rådgivande organ.
En viktig aspekt avseende studentmedverkan är att studenter bereds möjlighet och att de tar
plats i det dagliga kvalitetsarbetet samt att de bidrar i formandet av en god kvalitetskultur. En
förutsättning för att studenterna ska vara delaktiga är att Högskolan skapar forum för dialog
och utbyte. Ett sådant forum är att utveckla lärosätets arbete med att involvera studenterna i
kursvärderingar.
Utgångspunkten för Högskolans system för kursvärderingar är Högskoleförordningen 1 kap.
14 §. Stöd för Högskolans arbete med att stärka studenternas delaktighet går även att utläsa i
Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning
(ESG) 3. I del 1.3 Studentcentrerat lärande, undervisning och bedömning framgår det av
standarden att lärosätet ska säkerställa att utbildning ges på ett sätt som inbjuder studenterna
till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna och att det återspeglas i bedömningen. I del 1.7
Informationshantering framgår det av riktlinjerna att studentnöjdhet gällande utbildningarna
kan vara information av intresse att samla in samt att det i del 1.9 Kontinuerlig uppföljning
och regelbunden granskning av utbildningarna står skrivet att utbildningarna granskas och
revideras regelbundet, i dialog med studenter och andra intressenter.
I det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning där
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar Högskolans verksamhet är studenters och
doktoranders perspektiv ett genomgående perspektiv som kommer att användas oavsett
vilken av de olika komponenterna som granskas. För Högskolan i Halmstad är
kursvärderingar ett viktigt verktyg för att systematiskt värdera, analysera och utveckla vår
verksamhet i det dagliga arbetet.

2. Kursvärderingar på Högskolan i Halmstad
Vid Högskolan i Halmstad används ett digitalt kursvärderingsverktyg för samtliga
kursvärderingar på grund- och avancerad nivå vid Högskolan (med undantag från vissa VFU
kurser).
I Högskolans Riktlinjer för kursvärderingar – utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid
Högskolan i Halmstad (L 2014/115) framgår det att kursvärderingarna har två olika och
kompletterande syften/funktioner: dels ett kvalitetssäkrande syfte, dels ett
kvalitetsutvecklande syfte. Det första, kvalitetssäkrande syftet med kursvärderingarna är att
generera översiktliga (kvantitativa) lärosätesövergripande data för statistisk analys av
3
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tendenser och trender i studenternas erfarenheter och upplevelser av utbildningen på
Högskolan i Halmstad, som ska svara på Högskoleförordningens krav om kursvärdering.
Det andra, kvalitetsdrivande syftet med kursvärderingarna är att bidra med kursnära
(kvalitativ) information som kan ge detaljerade underlag för direkta förändringar och
förbättringar av kurserna i sin helhet eller av enskilda moment/delar i kurserna.
Högskolan har beslutat att fem gemensamma påståenden tillsammans med två fritextfrågor
går ut med alla kursvärderingar. Examinator har därtill möjlighet att lägga till upp till fem
kursspecifika påståenden/frågor. Kursvärderingarna går ut i kursens sista vecka. Studenter
har tio dagar på sig att besvara kursvärderingen. Att Högskolan har ett gemensamt och
automatiserat verktyg för kursvärderingar skapar förutsättningar för att uppnå att alla
studenter får möjlighet att genomföra kursvärderingar och få feedback på dem. Verktyget ger
också möjligheten för Högskolan att följa upp kvaliteten i kurserna.

3. Modellen med kursambassadörer
Modellen med kursambassadörer syftar till att stärka studentdelaktigheten under kursen och
i kursvärderingsarbetet. Ett mål med modellen är att den ska leda till en ökad svarsfrekvens
och en högre kvalitet på rapporterna, så att de får en ökad betydelse för såväl studenter som
lärare i kvalitetsarbetet.
Modellen med kursambassadörer är utformad enligt följande rutin:
1. Föregående års kursvärdering och utseende av kursambassadörer
I början av varje kurs 4 redogör läraren resultatet av föregående års kursvärdering och ser
till att två-fyra studenter blir kursambassadörer. 5 Vid detta informationstillfälle är det
viktigt att lyfta fram såväl positiva som negativa kommentarer från föregående år och
tydligt beskriva hur de kommentarerna har påverkat just den här kursen. Vilka
förändringar (baserat på föregående års kommentarar) är genomförda och varför? Vilka
förändringar (baserat på föregående års kommentarar) är inte genomförda och varför?
Dessutom är det viktigt att presentera varför Högskolan använder den här modellen,
d.v.s. att vi vill ha en tydligare kommunikation med studenterna då dessa samtal är
viktiga för att vi gemensamt ska förbättra kvaliteten i utbildningarna. Kursvärderingar är
ett viktigt verktyg för studenterna att kunna utöva inflytande och påverka utbildningens
utveckling.
Här informeras även att kursambassadören ska delta vid tre möten med läraren
(examinator).

Med kurs avses här även delkurs, i de fall där kursvärderingen skickas ut per delkurs.
Här ges en möjlighet att välja tillvägagångsätt för att få fram kursambassadörer. Kursambassadörer kan utses
per kurs eller per termin om studenter går en längre kurs alternativt studerar på ett program. Om det är en kurs
med samläsning mellan flera program kan man skapa en grupp bestående av en-två student per program (ex.
om samläsning äger rum mellan två-fyra utbildningar).
4
5
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2. Presentations- och planeringsmöte
Det första presentationsmötet bör genomföras under uppstartsveckan. Vid detta möte
beskriver läraren processen. Då går ni igenom hur kursvärderingarna är uppbyggda och
hur modellen fungerar mer grundligt och diskuterar frågeställningar från studenterna.
Det är viktigt att studenterna förstår att vi är intresserade av gruppens feedback dvs. i
deras uppdrag ligger att diskutera och få in gruppens samlade feedback. Tänk på att
poängtera att fokus i feedbacken ska vara att skapa möjligheter för studenternas lärande.
Ett tips är att vara förberedd med förslag på datum för alla möten och att man hjälper
studenterna att boka in deras möten med klassen genom att avsätta en kvart innan
ordinarie föreläsningar så det finns rum för diskussioner om kursen. Det kan också vara
viktigt att vara tydlig med hur mycket tid det kommer att ta i anspråk för studenterna.
Vidare skickar ni med frågor som kursambassadörerna tar med sig till klassen och som ni
sedan gemensamt diskuterar vid halvtidsmötet. Förslag på frågor kan vara nedanstående:
-

Vad tycker ni om kursen?
Vad har varit bra med kursen?
Finns det några förbättringsförslag?
Vilket ansvar tar studenterna själva för sitt lärande?
Vilka lärdomar har studenterna efter halva kursen?
Finns det något som gruppen kan göra för att gemensamt öka lärandet i kursen?
Övrigt?

Total tidsåtgång för presentationsmötet är ca 30 minuter.
3. Halvtidsmöte
Vid halvtidsavstämningen diskuteras frågor som ni skickat med vid presentationsmötet
och i dialogen diskuterar ni om det finns möjlighet till någon förändring under kursens
gång eller om förändringen inte kan genomföras inom kursen och därför kommer att
användas till framtida studenter. Var noga med att aldrig lova någon förändring som du
inte vet att du kan genomföra, då är det bättre att återkomma.
Diskussionen ovan ligger till grund för att ev. lägga till frågor till kursvärderingen. Lärare
och kursambassadörer skriver gemensamt 1-5 kursspecifika frågor som sedan läraren är
ansvarig för att de läggs till i kursvärderingen.
Total tidsåtgång för planeringsmötet är ca 45 minuter.
4. Kursvärderingsenkäten
Länk till kursvärderingsenkäten skickas till studenterna under kursens sista vecka.
Studenterna har tio dagar på sig att besvara kursvärderingsenkäten. Examinator kan
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påverka när enkäten ska skickas ut genom att ändra i kursvärderingssystemet.6
Examinator har möjlighet att tidigarelägga datum för utskick till studenterna upp till en
vecka innan kursens slutvecka. Tidpunkt för utskick kan lyftas med
studentambassadörerna vid halvtidsmötet.
Ett tips är att avsätta tid i anslutning till en föreläsning så att studenterna kan samlas och
fylla i kursvärderingsenkäten alternativt att schemalägga kursvärderingen.
5. Slutmöte
När resultat från enkäten når examinator träffas examinator och kursambassadörerna och
diskuterar vad som kom fram i enkäten samt vad läraren kan och kommer att förändra.
På mötet skrivs gemensamma kommentarer till kursvärderingsrapporten på 1/2-1 A4sida. Kursvärderingsrapporten med kommentarer presenterar examinatorn på kursens
lärplattform och skickar den till programansvarig och akademins utbildningsledare.

6

Stöd i hantering av systemet kan fås genom kursvärderingshandläggarna på Avdelningen utbildningsstöd.
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