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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]:
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Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 90%

Slutvecka:

201603

Studietakt:

100%

Studieform:
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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen ges som första termin inom programmet personal och arbetsliv (även som fristående kurs) och har i
huvudsak fungerat bra under de senaste åren. Ändringarna sen förra kurstillfället har i första hand handlat om att
byta ut en del av kurslitteraturen samt att nya seminarier har lagts till. Tentamena för de olika delkurser har setts
över.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.
Överlag har kursen fungerat bra i relation till lärandemålen. Innehållet i denna första termin av programmet personal och
arbetliv fungerar bra enligt de flesta kursdeltagarna även om vissa anser att det är för mycket grupparbeten och skulle
föredra fler individuella arbeten. Dock finns det fördelar med grupparbeten som inte kan ersättas med individuela arbeten
där en av de största fördelarna handlar om möjligheterna att upprätta och upprätthålla kontakterna mellan studenter och
mentorsorganisationer genom grupparbeten.
Genomströmning kan anses vara god. Nästan hälften av studenterna lägger ner närmare 40 timmar på kursarbete per
vecka vilket är bra, men med tanke på de som inte gör det, bör kraven justeras uppåt till nästa gång.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Introduktionskursen kommer att justeras, både beträffande innehållet och litteraturen. Tentamen för de olika delkurserna
bör ges en översyn tillsammans med litteraturlistorna. Hela terminen ses över med tanke på högre krav.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången i en kurs.
2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.

