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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Strategiskt personalarbete har lagts före det operativa personalarbetet.
Vidareutveckling av seminarierna i syfte att ge deltagarna utrymme för diskussioner i lärande syfte inte bara
redovisning av uppgifterna. Utveckla metoder för att stärka enskildas möjlighet att visa sin kunskap i de
grupparbeten som genomförs.
Arbetsordningen för operativt och strategiskt personalarbete ses för att om möjligt göra dem än mer tydliga.
Genomsnittlig tid som lagts ned på kursen bedöms ej aktuellt med förändring.

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.
Andelen studenter som besvarat enkäten har ökat. Genomgående ses en förbättring av resultaten.
Andelen studenter som angett att de i mycket hög, eller hög utsträckning har utvecklat kunskaper, färdigheter och de
förmågor som beskrivs i lärande målen har ökat vårterminen 2017 till nästan 80 procent.
Andelen studenter som anger att de i hög eller mycket hög grad kunnat visa sina kunskaper under examinationerna har
ökat något under vårterminen 2017 till 63 procent.
Sammanlagt anser 95 procent av studenterna att lärare och övrig personal varit professionella i bemötandet och 71 procent
att de även varit tillmötesgående/ mycket tillmötesgående.
Den tid som studenterna anger att de lagt ned på studierna motsvarar i stort sett föregående års utvärdering.
Några fler anger dock att de lagt ned mer än 40 timmar.
Under två delkurser framkommer synpunkter på att alla i gruppen inte bidrar i grupparbeten. Några fler moment bör därför
vara individuella.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Inför kommande kurstillfälle bör fler moment inom operativt och strategiskt personalarbete göras individuella men också fler
föreläsningar göras obligatoriska.
Litteraturlistan ersätts med böcker som finns att köpa.
Övriga synpunkter som framkommit bedöms ej aktuella för en förändring, exempelvis placering av delkurs fyra, ändrad
arbetsordning mm.

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

