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Kursrapport 
 

Datum:  
 
Kursfakta 
Kursens namn 
 

Tillämpningsarbete 7, 5hp 

Inom program Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS), 180 hp 
Kursansvarig 
 

Danka Miscevic 

Kurstid 
(vecka – vecka, termin ) 

Vårterminen 2018 

Antal kursdeltagare från start  
 

45 

Anta studenter som svarat 
 

13 

Examinationsresultat  
 
 
 
 

45 har helkursbetyg 

Kursvärdering 
Sammanfattning av resultat från 
studenternas kursvärdering 
avseende:  
- Introduktion 
- Mål 
- Innehåll  
- Lokaler 
- Kursvärdering 
- Litteratur 
- Övrigt 

Sammanfattningsvis uppger samtliga svarande studenter att 
kursmålen har uppnåtts i stor eller ganska stor utsträckning. 
Samtliga menar också att introduktionsföreläsningen till kursen 
och kommunikationen har fungerat mycket bra eller bra. 
Detsamma gäller kursens upplägg som helhet. Planeringen av 
kursen anses också ha fungerat mycket bra. Majoriteten av 
studenterna menar också att handledningen har fungerat mycket 
bra eller bra. Upplevelsen är att handledningen har varit värdefull 
och att handledarna har varit engagerade och att den har varit 
tydlig och konkret samt hjälpsam inför det fortsatta arbetet. Några 
önskar sig fler handledningstillfällen och en vill ha mer föreläsning 
om hur arbetet ska planeras. Några studenter uppger sig däremot 
vara mindre nöjda med handledningen. 
 
När det kommer till examinationsseminarierna är de svarande 
överlag mycket nöjda och menar att det har varit lärorikt och roligt 
att  opponera och få kritik på sitt arbete. Någon var mindre nöjd 
och menade att den opponerande gruppen fokuserade mycket på 
formalia.  
 
Samtliga svarande bedömer sin arbetsinsats som mycket bra eller 
bra.  I övrigt framgår att de svarande tycker att kursen har varit 
väldigt rolig, intressant och lärorik.  

Sammanfattning av resultat från 
studenters utvärdering i annan 
form t.ex.  
- Muntlig utvärdering  

Ovannämnda feedback har också framkommit muntligt.  
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- Diskussioner i samband med 
seminarier 

- Reflektionsgrupper 
- Workshopar  
 
 

 
 

Förslag till förändringar i kursen 
Förslag till förändringar 
avseende  
- Innehåll 
- Arbetsformer 
- Litteratur 
- Examination  
- Organisation av kursen 
- Lokal/teknik 
- Studentstöd  
- Övrigt 
 

- Förslag: Att inledningsvis ta upp mer om hur planeringen av 
tillämpningsarbetet kan se ut. När det kommer till önskemål 
om fler handledningstillfällen så är detta ytterst en resursfråga. 
  

Återkoppling 
Beskrivning av hur  
återkoppling av denna 
Kursutvärdering/Kursrapport 
genomförts  
- till den grupp studenter som 

just avslutat kursen 
 

Läggs ut på Kurs- och programtorget 
Utbildningsrådet. 

- till nästkommande grupp 
studenter 

 
 
 

Läggs ut på Kurs- och programtorget 
Utbildningsrådet. 

Övrigt 
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