
Grunddata från Ladok

Kurskod: RVGA22

Anmälningskod: 34129

Termin: HT-19

Startvecka: 201935

Slutvecka: 201944

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 47

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 88

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-11-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Arbetsrätt, 15.0 hp (RVGA22)
Kursansvarig: Leif Lönnqvist





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.

Till att börja med vill jag som kursansvarig uttrycka min glädje över den ovanligt höga svarsfrekvensen. Det är värdefullt för
oss alla som arbetar med kursen att få ta del av så många kommentarer och synpunkter inför arbetet med kommande
kurser. 
Jämfört med föregående kurstillfälle är kursdeltagarna mer nöjda med kursens upplägg. Av kommentarerna framkommer
dock att många efterlyser fler föreläsningar. 
Kursdeltagarna anser att de fått chansen att visa sina förvärvade kunskaper vid examination i något högre utsträckning än
vid föregående kurstillfälle. Flera kursdeltagare har kommenterat att tentamen inte liknade de som getts tidigare år.
Omfattningen har dock varit densamma, även om årets tentamen bestod av 4 frågor á 10 poäng i stället för 8 frågor á 5
poäng. Kurslitteraturen som deltagarna examineras på är också den samma. 
Den upplevda arbetsbelastningen har inte ändrats nämnvärt jämfört med tidigare kurstillfällen. 
Bemötandet från kursens lärare och övrig personal har av en stor majoritet av kursdeltagarna bedömts som professionellt,
vilket är en tydlig skillnad mot föregående år. Kommentarerna från deltagarna är så gott som uteslutande positiva i denna
fråga. 
Bland inkomna synpunkter på vad som bör ändras dominerar önskemål om fler föreläsningar, och
seminarier/case/gruppuppgifter där tillfälle ges att diskutera mer. 
Det som enligt kommentarerna har varit bra på kursen är föreläsningarna och de övningar/case som gåtts igenom. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Då detta var sista gången som kursen ges i sin nuvarande form kommer inga förslag till ändringar att göras. I stället
kommer kursdeltagarnas synpunkter och kommentarer att vidarebefordras till kursansvarig för den nya kursen i arbetsrätt.

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


