Riktlinjer för kursvärderingar vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet.

!

I ”Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet” (Dnr SU 37-0347-11)
sägs följande om kursvärderingar:
Universitetet ska, enligt 1 kap. 14 § högskoleförordningen, ge de studenter som deltar i eller har
avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen
genom en kursvärdering som anordnas av universitetet.
• Samtliga kurser på Stockholms universitet ska utvärderas. Även kursvärderingar av
delkurser bör genomföras. Studenterna ska ha möjlighet att göra kursvärderingarna anonymt.
• Utformning och uppföljning av kursvärderingar ska ske i samråd med
studentrepresentanter.
• Anställdas och studenters integritet ska beaktas i allt arbete med kursvärderingar.
• Samtliga kursvärderingar ska sammanställas och resultatet ska utgöra en del av
beslutsunderlaget vid utveckling och förändring av kurser.
• Resultaten från samtliga kursvärderingar, samt eventuella åtgärder som vidtagits, ska
hållas lätt tillgängliga för studenter och anställda på universitetet under innevarande läsår.
Prefekten vid respektive institution ansvarar för att kursvärderingar genomförs och
sammanställs samt för att information om resultat och eventuella åtgärder hålls tillgängliga.
Utöver vad som regleras i det ovanstående kan följande tilläggas för vår institution:
Vid Slaviska institutionen ansvarar studierektorn för resp område (studierektor för Ryska och
tjeckiska - GN ; för Polska - GN ; resp för AN och forskarutbildningen) för att kursvärderingar
genomförs för varje kurstillfälle.
Vid Slaviska institutionen utvärderas regelmässigt både hel kurs och varje delkurs för sig.
Kursvärderingarna är anonyma och en student har möjlighet att när som helst under
terminen lämna en anonym utvärdering via ett utvärderingsformulär på hemsidan (f.n.
används SU’s utvärderingsverktyg ”Survey&Report”)
För bästa möjliga svarsfrekvens genomförs efter varje enskild delkurs en utvärdering på
papper alternativt online via studenternas medhavda mobila enheter. Pappersvaren matas in
i utvärderingsverktyget och samlade rapporter som inkluderar både webbsvar och
papperssvar kan produceras.
Studierektorerna går igenom materialet och ansvarar för att sammanställningar görs och att
återkoppling sker både vad gäller konkreta problem som tas upp med enskilda lärare och
övergripande frågor som diskuteras vid lärarmöten och pedagogiska seminarier. Synpunkter
som kommer fram i kursvärderingar finns alltid med i diskussionerna kring kursernas
utformning och vid arbetet med kursplaner.
Studenter kan ta del av sammanställningar från kursvärderingar via studentexpeditionen,
vilket det informeras om på hemsidan.
Slaviska institutionen är en liten institution och tack vare den intima atmosfär som uppstår i
en liten miljö med små undervisningsgrupper finns oftast en god dialog mellan studenter och
lärare/föreläsare. En viktig del av utvärdering och återkoppling sker därför informellt och
löpande, som komplement till de skriftliga och anonyma utvärderingarna.

