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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 9

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 26

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
I föregående kursanalys togs labbarna upp, och förslag att ev göra några av dem obligatoriska. Filmat material
som självstudiematerial togs upp som en möjlighet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-04-18

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Geokonstruktion, 7.5 hp (BYGC13)
Kursansvarig: Malin Olin





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Nio studenter har svarat på enkäten, ingen har svarat på den kompletterande enkät som funnits på its. I enkäten på its ställs
mer specifika frågor kring studenternas lärande i relation till kursens upplägg och de olika hjälpmedel som studenterna haft
tillgång till under kursens gång. Några slutsatser kring kursutveckling går därför inte att dra av den här kursanalysen.

För årets kurs har viss justering/utveckling skett av självtesterna på its, och en del material har tagits fram som filmer på its.
Lite större fokus har lagts på labbarna, som schemalades tydligare. Vilka effekter detta haft går inte att utläsa.

De studenter som kommenterat är nöjda med kursen. En kommenterar att hen velat läsa kursen på helfart istället. Detta har
gjorts tidigare, och skulle vara möjligt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursanalysen ger inga indikationer om vilka förändringar som bör göras. Ur lärarperspektiv har kursen fungerat väl.
Utveckling av fler filmade inslag planeras. Det har kommit en ny lärobok som kan vara intressant att pröva.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


