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Sammanställning av kursvärdering  
 

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara under-
skriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.  
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på 
motsvarande sätt 15 mars. 

 

Uppgifter om kurstillfället 
Kurskod 

PAAUT 1 
Kursnamn 

Versamhetens politiska styrning och professionell ledning 
Poäng 

15 hp 

Termin 

ht 2014  
 

Antal registrerade 
25 

Typ av kurs 

  Campuskurs 
  Distanskurs 
  Annan 

Lärplattform 

  Ingen 
  It’s learning 
  Annan 

Anmälningskod 

22432  

Schemalagd undervisningstid (total schemalagd tid och schemalagd tid för studenten) 

ca 40 tim.  

Andel undervisning som utförts av disputerad 

100 

Andel undervisning där lärarkompetens inhämtats från andra institutioner (ange vilka institutioner) 

      

Kursansvarig 

Annika Åstrand 

Examinator 

Marie Karlsson 

 

Uppgifter om kursvärderingen 
Datum 

2015-01-23 

Antal svarande 

12 

Genomförande 

 På dator 

 På papper  

 Muntligt 

Sammanställningen gjord av 

Annika Åstrand  

Kursens styrkor enligt studenterna 

Kursvärderingarna tyder på att kursens mål har uppfyllts och varit relevant för deltagarnas 
kommande eller nuvarande yrkespraktik, att kursinnehållet motsvarat deltagarnas förväntningar 
och bidragit till fördjupade teoretiska kunskaper. Lärgruppsarbete samt närträffar lyfts fram som 
särskilt betydelsefullt. Flertalet uppger också att de läraktiviteter, uppgifter och den avslutade 
examinationsuppgiften varit utformade på ett sätt som främjat deras lärande. Kurslitteraturen har 
av deltagarna upplevts relevant och aktuell, även om det när man ser till enskilda titlar är möjligt 
att urskilja en viss variation.       

Kursens svagheter enligt studenterna 

Närträffarnas upplägg, som i enlighet med kursen bygger på deltagarnas egna insatser, har i vissa 
fall vållat frustration då ett annat mer läraraktivt innehåll önskats. Mer formativ återkoppling på 
kursuppgifter efterfrågas också i vissa fall.   

Analys av kursvärderingens resultat 

Kursteamet övervägande nöjt, men vissa frågor (tex rörande upplägg av närträffar, utveckling av 
litteraturlista, vår form av återkoppling mm) tar vi med oss i den fortsatta planeringen.  

Planerade åtgärder 

Vi arbetar vidare med vår programutveckling som helhet och förbättrar i enlighet med våra egna 
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och samhällsvetenskap 
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erfarenheter och ser över såväl kursplaner och litteraturlistor kontinuerligt.  

Genomförda åtgärder 

Literaturlistan från ht 2013 reviderad. 

Hur har återkoppling till berörda studenter skett? 

En sammanställning kommer att läggas ut på its i den efterföljande kursen under våren 2015. 

 


