
Grunddata från Ladok
Kurskod: BYGC13
Anmälningskod: 37402
Termin: VT-21
Startvecka: 202103
Slutvecka: 202112
Studietakt: 50%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 4

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 21

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Se över undervisningsformer för att bättre utnyttja det material som finns på Canvas och göra kursen
mer studentcentrerad.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-04-12

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

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.

De är ganska få studenter som svarat på enkäten. Av de 21 registrerade är det en handfull som inte verkar ha
följt kursen.

Av svaren framgår att de studenter som svarat är nöjda med kursen, men att de inte lagt så mycket tid på
kursen.

Av kommentarerna framgår att det som är bra med kursen och bör behållas är deltentorna, samtidigt som
deltentorna även finns med som något angeläget att ändra.

Pga pandemin och att tentorna har gått på Campus, gjordes en lösning där studenterna fick välja om de ville
göra deltentor eller en avslutande tenta, för att minska antalet tillfällen man var tvungen att vara på Campus.
Ingen valde att göra en avslutande tenta.

Förändringar som gjorts inför den här omgången är Coronaanpassning, labbar och jordartsövningen har
filmats. Efter önskemål från studenterna har även föreläsningarna spelats in och lagts upp på Canvas.
Inlämningsuppgiften har kompletterats med en kort enskild muntlig redovisning. Inlämningsuppgiften
startades tidigt i kursen, men föreläsningarna har tydligare kopplats till den. MathCad Prime introducerades
för de studenter som ville pröva detta.
De förändringar som föreslogs senast har inte hunnit genomföras. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Ambitionen att se över kursens upplägg finns kvar. Inlämningsuppgiften bör förnyas.

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


