PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-02-08
Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.
Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Fysisk planering i praktiken, 7.5 hp (KGGB49)
Kursansvarig: Lena Grip
Grunddata från Ladok

Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 5

KGGB49

Anmälningskod: 29215
Termin:

HT-17

Startvecka:

201735

Slutvecka:

201803

Studietakt:

25%

Studieform:

Campus

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 11

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
- Kommunikationen mellan inblandade parter i kursen behöver förbättras.
- Föreläsning med tydligt fokus på hur man gör en detaljplan.
- Case som motsvarar den teoretiska litteraturen.

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.
Studenterna är nöjda med kursen och examineringen kopplat till lärandemålen. Det går dock att utläsa att studenterna inte
lagt ner särskilt mycket tid på kursen, och här kan man fundera på om kraven/tempot kan ökas.
Vid muntlig utvärdering framkom att studenterna uppskattat handledningar och de lärarledda avstämningar som funnits
under kursens gång. Dock skulle halvtidsseminariet kunna förläggas tidigare på kursen, för att få en första avstämning och
tydliggörande av premissaer för caset. Studenterna är också nöjda med årets case som var lagom avgränsat.
Stucenterna önskar dock mer föreläsningar kring juridik (PBL & MB), och det finns också önskemål om att få tillgång och
introduktion till något ritprogram för kartor.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
- Lägga halvtidsseminariet tidigare
- Undersök tillgång till ritprogram för kartor (typ CAD), liksom introduktion till detta
- Koppla obligatoriska moment till alla föreläsningar för att studenterna ska dyka upp.
- Fundera över att lägga in ytterligare individuell uppgift för att öka tempot? Hemtenta på juridik och planbestämmelser?
(Kräver dok kursplaneändring)
- Fundera över att lägga tilll föreläsning med fokus på juridik och planbestämmelser?

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

