
Grunddata från Ladok

Kurskod: SMGA03

Anmälningskod: 33246

Termin: VT-19

Startvecka: 201904

Slutvecka: 201913

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 14

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 43

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-08-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning, 15.0 hp (SMGA03)
Kursansvarig: Lillemor Brantefors





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.

Samtliga studenter som besvarat kursvärderingen ( 14 av totalt 43 studenter) uppger att de kunnat utveckla de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen "i hög utsträckning" vilket kursansvarig ser som mycket
positivt. Studenterna uppger att de tycker att de lärt sig mycket men att det gäller att hänga med i från början.
3 studenter uppger att de lagt ner mer än 40 timmar per vecka på studierna. men övriga 11 svarande studenter uppger ett
tidsspann på 20 - 40 timmars studier per vecka dvs från halvtidsstudier till heltidsstudier. Detta överensstämmer med vad
undervisande lärare har uppfattat under kursens gång, att studenterna i kursen har studerat i mycket olika stor omfattning.
Kanske detta också kan förklara den varitation i kvalitet som visar sig i den avslutande skriftliga individuella
examineringsuppgiften.

De förbättringsförslag som framkommit i studenternas kursvärdering är att vissa utredningsmallar i kursens andra del ska
utvecklas och bli mer tydliga. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Det är ett fåtal studenter som svarat på kursvärderingen och det är inga påtagliga brister som framkommer. Kursansvarig
ska dock förtydliga vissa utredningsmallar som studenterna använder i kursens andra del.

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


