EVALUERING MAPSYK322 VÅR 2015
Retningslinjer for emneevalueringer er beskrevet i UiBs kvalitetshåndbok, og er tilgjengelig på
UiBs nettsider for studiekvalitet:
http://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetssystemet/evaluering/emneevaluering
Emneevalueringer skal i følge UiBs kvalitetshåndbok minst omfatte studentevaluering(er) av
emnet, faglærers vurderinger av emnet i forhold til målsetninger, og omtale av arbeid med
oppfølging av tidligere evalueringer. Fakultetene står fritt i å utforme egne opplegg for
evalueringer. Metoder og format på studentevalueringer kan variere, og er bl.a. avhengig av
størrelsen på emnene. Resultat av evalueringen skal oppsummeres i en emnerapport, som skal
legges fram for overordnet ledelse/styringsorgan. Emnerapportene skal registreres i UiBs
studiekvalitetsbase: http://studiekvalitet.uib.no

Innledning
Emnet MAPSYK322 – Team og arbeidsmiljøutvikling er en del av Master i arbeidspsykologi –
fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi
Det er på 15 studiepoeng.
- Emneansvarlig: Ståle Einarsen

Faglærers vurdering av:
- undervisnings- og vurderingsformer
Undervisninga blir gjeven i form av fem samlingar á 2 dagar med førelesingar, diskusjonar,
gruppeøvingar og studentpresentasjonar, samt eigenaktivitet individuelt og i grupper mellom
samlingane.
Undervisningen har gått etter planen. Det har vært 3 eksterne forelesere.

- Pensum
Stort sett har pensum fungert bra.

- Studentstatistikk
Det var 16 som leverte 8 dagers hjemmeeksamen.
Gjennomsnittkarakter: C. Karakterer fra A til D

- lokale og undervisningsutstyr

OK
Studentevalueringer:

- metode – gjennomføring
Studentane fylte ut et evalueringsskjema siste samling. Etterpå var det ei muntlig tilbakemelding
med emneansvarlig
- studentenes vurderinger og tilbakemeldinger
Ein del av kritikken fra MAPSYK321 kom også fram her. At det vart for liten tid mellom
emna/overlapping med eksamen. Men ellers har det gått greit med gjennomføringen av
MAPSYK322. Den anvendte profilen fungerte godt
Veldig populert med dei eksterne konsulentane som kunne vise organisajonsarbeid i praksis.

- faglærers kommentar til studentevaluering
Studentevalueringen er viktig for vidare utvikling av emnet. Viktig at problemer blir tatt opp og
diskutert med studentane.

Faglærers samlede vurderinger, med eventuelle forslag til endringer
Emnet fungerer godt og resultatene er gode. Og det som kom fram under evalueringen blir tatt
hensyn til.

Endinger når det gjelder litteratur?
Det blir ingen forandring for våren 2016.

