Emneevaluering fra emneansvarlig
Emnekode: PSYK201
Navn på emne: Bacheloroppgave i arbeids – og organisasjonspsykologi
År/semester: VÅR 2022
Emneansvarlig: Jørn Hetland
Innledning:
Tilbakemeldinger fra studentene viser at de fleste er fornøyde med kurset, valg av problemstillinger
og veiledningen. Et viktig prinsipp er at de skal jobbe i grupper og at inndelingen i grupper er basert
på tema og interesser. Det ble lagt inn mye ressurser for å få dette til digitalt fordi at prosessen ble
svært kaotisk ved forrige gjennomføring (Vår 2021). Det er derfor svært gledelig at hele 89%
rapportere at de var fornøyde med tildeling av tema og inndeling i grupper innværende semester.
Studentevalueringer:
Metode / gjennomføring
Spørreskjema, svarprosent 32%. Se vedlegg.

Faglærers oppsummering av studentene sine tilbakemelding fra studentevaluering
Tilbakemeldingene fra de som har svart på spørreskjemaene er svært positive. 94% svarer at de er
fornøyde eller svært fornøyde med kurset som helhet, 100% er fornøyd eller svært fornøyd med
temaet for oppgaven, og 76% rapporterer å være fornøyd eller svært fornøyd med veiledningen de
har mottatt.
Faglærers kommentarer til studentevalueringen
Motiverende med gode og positive tilbakemeldinger på gjennomføringen av kurset.

Faglærers vurdering av:
Undervisnings- og vurderingsformer
Undervisnings- og vurderingsformene er godt tilpasset læringsmålene for kurset.

Litteraturliste / anbefalt litteratur
Anbefalt litteratur er det samme som de har på metodekurset (PSYK202), og dekker godt aktuelle
analyser.
Vurdering av om framdrift og opplegg er i samsvar med målene for emne og program
Framdrift og opplegg er i samsvar med målene for emne og programmet.

Eventuelle erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både studenter og ansatte

Rammevilkår:
Lokale og undervisningsutstyr
Presentasjonsdagen måtte vi skifte rom på grunn av ombygging. Veldig uheldig at drift og
administrasjon ikke kommuniserer godt nok. Struktur og utbytte for studentene ble negativt
påvirket av dette.
Andre forhold

Praksis / arbeidsrelevans:
Hvis relevant

Oppfølging:

Strykprosent:

0%

Eventuell fagfellevurdering

Egenevaluering:
Hva har fungert godt dette året og hva har ikke fungert så god?
Gjennomføringen av inndeling i grupper og valg av tema. Dette var imidlertid svært
ressurskrevende for emneansvarlig som blant annet tilbød daglige morgenmøter for
enkeltstudenter og grupper gjennom hele prosessen. En stor utfordring er sen avklaring fra
instituttet vedrørende tilgjengelige veiledningsressurser.
Hvordan tenker du det kan forbedres og gjøres annerledes neste gang emnet går?
Avklaring av tilgjengelige veiledningsressurser må komme tidligere fra instituttet. Utgangen av
november bør være oppnåelig.

Øvrige kommentarer

Studentevaluering PSYK201 Vår2022
(tilbakemeldinger gitt i fritekst er tatt
Samlet status

Hva er ditt ambisjonsnivå til bacheloroppgaven?

Hvor mange timer bruker du hver uke på dette emnet (inkludert forelesninger,
seminar, oppgaveskriving etc.)?

Hvor fornøyd er du med temaet for bacheloroppgaven din?

Hvor fornøyd er du med fordelingen av bacheloroppgavene blant studentene på PSYK201?

Hvor fornøyd er du med bibliotekkurset?

Hvor relevant synes du bibliotekkurset har vært?

Hvor fornøyd er du med den faglige veiledningen av din bacheloroppgave?

Hvor fornøyd er du med den administrative/praktiske oppfølgingen på emnet PSYK201 (f.eks.
henvendelser om administrative og praktiske spørsmål)?

Hvor fornøyd er du med samarbeidet med medstudenter?

Campus har vært stengt deler av dette semesteret på gunn av koronakrisen. I lys av krisesituasjonen
vi har vært i:
- Hvordan har emnet vært organisert og tilrettelagt?

- Hvordan føler du at du er blitt ivaretatt som student i dette faget?

- Hvordan har studiet lagt til rette for muligheten til å ha (digital) kontakt med medstudenter?

- I hvilken grad er du fornøyd med emnet som helhet?

