
Basic LADOK data

Course Code: RHG220

Application Code: 34485

Semester: VT-20

Start Week: 202014

End Week: 202023

Pace of Study: 100%

Form of Study: Campus

Course Data

Number of questionnaires answered: 4

Number of first registrations[1]: 12

Changes suggested in the course analysis of the previous course date:
Kursen kommer fortsätta att utvecklas. Fler seminarier eller övningar som kopplas till litteratur, föreläsningar och
examinerande moment behövs. Svårigheten att rama in tema och komplexitet kommer att beaktas

PUBLISHED COURSE ANALYSIS

Publishing date: 2020-07-30

A course analysis has been carried out and published by the course convener.

The Karlstad University evaluation tool is owned by the Professional Development Unit and is managed by the systems
group for educational administration.

Environmental risk management, 15.0 ETCS cr. (RHG220)
Course convener: Jenni Koivisto



Analysis based on course evaluation, including comments fields. If information has been collected in other ways, it



should also be analysed here. Any effect of joint courses should be commented on.

Alla som har svarat anser att kursens upplägg har fungerat minst i viss utsträckning, trots att kursen fick ställas om till
distanskurs. Kursens examinerande moment har fungerat väl och bemötandet från kursens lärare ansett som professionellt.
Arbetsbelastning verkar ha varit lagom. 
Av fritextsvaren och muntlig feedback framkommer följande: Hemtentamen och projektarbetet var krävande men bra.
Exkursion (som nu var via Zoom) fungerade inte speciellt väl - hade varit bättre om den kommit tidigare, nu var det mycket i
sluten av kurs. Att kursen var dels på engelska och dels på svenska var en extra utmaning. Seminarier var omtyckta
(speciellt rollspel). 

Suggestions for changes to the next course date.

Förhoppningsvis kursens ges som vanlig campuskurs igen. Se till att instruktioner och canvassidan är mer tydliga och att
en av uppgifter kommer lite tidigare så att arbetsbelastning blir jämnade. Se om vi kan hitta mer svenskspråkig litteratur.

1. Number of first registrations for a course: First registration = the first time a student registers for a specific course.


