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Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 52

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Ny extern ansvarig lärare tillträdde våren 2018 för kursdelen arbetsrätt vilket föranledde förändringar.
Vid fortsatt ökat antal förstagångsregistrerade till kursen så utökades tiden för seminariediskussioner.
Examinationsuppgifterna ses över vad gäller ökat utrymme för teori/reflektioner.
Önskemål om föreläsningar tillgängliga via nätet är mer ett utvecklingsområde för distansutbildning än förändring
som kan ske i enstaka kurs.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-06-30

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Ledning och administration i socialt arbete, 7.5 hp (SMAL07)
Kursansvarig: Helén Hagström





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.

Få andel svarande, 13 av 52 förstagångsregistrerade på kursen, vilket gör att kursutvärderingen blir svår att kommentera.
12 st anser sig ha utvecklat och haft möjlighet att uppnå kunskaper, färdigheter utifrån lärandemålen.
13 st anser sig ha upplevt bemötandet från kursens lärare som professionellt och mycket tillmötesgående/tillmötesgående.
11 st har lagt ner mellan 20-40 tim/vecka på kursarbete.

Studerande har upplevt det positivt att tidigare salstentamen i arbetsrätt våren 2018 gavs som hemtentamen med
casepedagogik och konkreta arbetsrättsliga fallsituationer att lösa. 
Ett annat pedagogiskt upplägg vid kursens enda seminarium gav utrymme till mer tid för diskussion kring uppgiften. Utökat
skrivutrymme gällande kursens hemtentamen har nyttjats av flertalet studerande.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsatt arbete med att utveckla kursen.
Fortsatt öppen dialog med studerande för förbättringar kring kursen.

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


