
Grunddata från Ladok

Kurskod: SMGA04

Anmälningskod: 31769

Termin: HT-18

Startvecka: 201835

Slutvecka: 201844

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 26

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 38

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-12-04

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Teorier och metoder i socialt arbete, 15 hp (SMGA04)
Kursansvarig: Alireza Moula





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.

Förra terminen förändrades examinations uppgifter radikalt med hänsyn till skriven material från studenter. De utryckte att
examinations uppgifter var svårt att förstå och skrev tydligt hur de vill ha det. Vi förändrade uppgifterna enligt deras
önskemål. Det har gått bara en termin med de nya examinationers uppgifter och vi väntar en termin till för att göra en
grundlig utvärdering.
Från hösten 2019 kommer ny kursansvarig och nya lärare till kursen och då blir naturliga förändringar.
Vi kommer att framföra studenternas synpunkter till de nya lärarna.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Förra terminen förändrades examinations uppgifter radikalt med hänsyn till skriven material från studenter. De utryckte att
examinations uppgifter var svårt att förstå och skrev tydligt hur de vill ha det. Vi förändrade uppgifterna enligt deras
önskemål. Det har gått bara en termin med de nya examinationers uppgifter och vi väntar en termin till för att göra en
grundlig utvärdering.
Från hösten 2019 kommer ny kursansvarig och nya lärare till kursen och då blir naturliga förändringar.
Vi kommer att framföra studenternas synpunkter till de nya lärarna.

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


