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Kurskod: NGGAD1
Anmälningskod: 37352
Termin: VT-21
Startvecka: 202123
Slutvecka: 202132
Studietakt: 50%
Studieform: Distans

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 70

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-09-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Orienteringskurs i GIS, 7.5 hp (NGGAD1)
Kursansvarig: Kristina Eresund





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.

Kursen är utvecklad att fungera på distans med studenter från olika branscher.
Den har ett upplägg med veckoschema för varje vecka vilket uppskattas av studenterna.
Några kommentarer:
- Bra och tydligt upplägg som varit lätt att följa och koppa till de olika delarna.
- Upplägget med vecko/dag planering var föredömligt bra och lätt att följa och bocka av de olika momenten.
Bra instruktioner till övningarna som sedan kunde tillämpas på egen hand i uppgifterna. De olika momenten
som tillämpas i uppgifterna känns väl avvägda och relevanta
- Bra distansupplägg med zoom-tider för frågor, en bra detaljerad dags-/vecko-plan med länkar till materialet
och övningarna. Alla (frivilliga) uppgifter tycker jag var mycket bra, samt inlämningsuppgifterna som tvingade
en att verkligen reflektera över det man läst i boken. Kursboken är mycket bra.
- Väldigt bra hänvisningar och tydliga exempel. Bra uppdelning och bra filmer som förklarar innehållet. Gillade
mycket de filmer från lantmäteriet.

Några svar tar upp avsaknad av kommentarer på det avslutande projektarbetet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Tydligt informera om att legitimation ska redovisas under kursen vid ett tillfälle.
Ge fler kommetarer på det avslutande projektarbetet.

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


