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Kurskod: SMAM07

Anmälningskod: 33212

Termin: VT-19

Startvecka: 201914

Slutvecka: 201923

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 33

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Studiehandledningen kommer att omarbetas för att försöka förtydliga de olika inlämningsuppgifterna och
sluttentamen.
Vidare kommer vi att försöka omarbeta de uppgifter som studenter som inte kommer på examinerande seminarier
skall
göra. Syftet med omarbetningarna är att försöka ge tillfälle till mer möjligheter till erfarenhetsutbyten och
diskussion mellan
studenterna (detta får de studenter som deltar vid seminarierna).

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-06-24

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Behandlingsarbete inom missbruksvård, 7.5 hp (SMAM07)
Kursansvarig: Mona Sundh





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.

Då det är väldigt få svarande är det svårt att dra några slutsatser om hur kusen har uppfattats. Tycker dock att det verkar
som om de förändringar som gjorts till den här terminen har fått bra genomslag.

Studenterna som besvarat utvärderingen har kommit med flera bra förslag som tyvärr inte är möjliga att genomföra (t ex fler
föreläsningar och studiebesök). Detta med tanke på att det är en distanskurs.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Att lägga flytta den tentan som idag avslutar kursen tror jag skulle uppskattas av alla men jag har svårt att se hur det skulle
gå till då man inte kan förvänta sig att studenterna har läst all litteratur förrän kursen är slut. Detta är dock något som vi får
fundera vidare på.

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


