Emneevaluering
Emnekode: 201
Navn på emne: Bacheloroppgaven
År/semester: Vår2019
Emneansvarlig: Jørn Hetland
Innledning:
F.eks. bakgrunn, oppfølging fra tidligere evalueringer…
Tilbakemeldinger fra studentene har tidligere vist at de fleste har vært fornøyde med kurset, valg av
problemstillinger og veiledningen. Et viktig prinsipp har vært at de skal jobbe i grupper og at
inndelingen i grupper er basert på tema. Begrensete veiledningsressurser har medført at studentene
blir fortrinnsvis plassert i grupper på 3. En stor utfordring de siste årene har vært at vi har få
veiledere som kan veilede kvalitative oppgaver. Dette er noe som studentene har opplevd som
begrensende når de skal velge tema og metodisk tilnærming.
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.
Rammevilkår:
• Lokale og undervisningsutstyr
Tilfredsstillende.
•

Andre forhold

Studentevalueringer:
• Metode - gjennomføring

Studentevaluering PSYK201, våren 2019
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?

Hvor fornøyd er du med presentasjonsdagen?

Hvor fornøyd er du totalt med emnet PSYK201?

Samlet status

•

Faglærers kommentarer til studentevalueringen

Det var kun 6 av 40 studenter som gjennomførte evalueringen noe som stiller spørsmål om hvor
representativ den er for hele kullet. Et flertall av studentene er svært fornøyde eller fornøyde med
kurset totalt. Videre er det veldig positivt at studentene var enten svært fornøyde eller fornøyde
med veiledningen de fikk på oppgaven. Plasseringen av metodeoppfriskningen bør komme tidligere
noen som studentene påpeker i sine skriftlige tilbakemeldinger. Studentene formidler også at de
skulle ønske at vi kunne tilby flere kvalitative prosjekter når de skal velge tema. Inndeling i grupper,
valg av tema og tildeling av veiledere er en krevende prosess når studentene er så mange som 40,
noe som også gjenspeiles i evalueringen. Det er likevel positivt at flertallet av respondentene (med
unntak av 2) er svært fornøyde eller fornøyde med fordelingen.
Andre merknader
F.eks. underveistiltak

Faglærers samlede vurderinger, med eventuelle forslag til endringer
Totalt sett er jeg godt fornøyd med gjennomføringen av kurset. Vi vil endre plasseringen av
metodeoppfriskningsdagene slik at de kommer tidligere i tråd med tilbakemeldingene fra
studentene, og videreformidle til programstyrer og instituttledelse at begrenset kvalitativ
kompetanse og prosjekter fremdeles er en svakhet ved kurset.

