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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
En mycket vanlig kommentar/kritik från kursdeltagarna är att det varit alldeles för få föreläsningar med tanke på att det är en
helfartskurs. Till viss del beror det på att en gästföreläsare hoppade av sent under kursen. Innan vi hann få tag på en
ersättare hann det tyvärr gå en tid, vilket medförde att det inte gick att pressa in så många föreläsningar som hade varit
önskvärt då detta skedde nära tentamensdatum. Olyckligtvis har också sjukdom m.m. gjort att inställda föreläsningar inte
helt och hållet kunnat tas igen.
Det har också inkommit många önskemål om seminarier eller grupparbeten under kursen för att få tillfälle att arbeta mer
praktiskt med de områden som kursen behandlar. Detta har inte förekommit under tidigare kurstillfällen heller, men kan
vara värt att ha i åtanke vid kommande förändringsarbete.
Det förekommer också spridda kommentarer om hur föreläsningarna genomförts där det bland annat efterlysts fler exempel
på hur bestämmelser kan komma att tillämpas i praktiska sammanhang m.m. Dessa har vidarebefordrats till och diskuterats
med berörda lärare.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Kurserna i arbetsrätt på programmet kommer att genomgå en omfattande förändring inför kommande år. Några förslag till
förändringar inför nästa kurstillfälle ges därför inte, utan inkomna synpunkter och förslag från kursdeltagarna kommer i
stället att beaktas vid arbetet med det nya kursupplägget.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

