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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 8

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 14

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kontinuerlig uppdatering av föreläsningar, litteratur och annat material. Kursstarten genomförs i år
till skillnad från tidigare kurstillfällen 'live' på Zoom.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-02-18

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Vattenförvaltning och hantering av översvämningsrisker, 15.0 hp (CCGA09)
Kursansvarig: Barbara Blumenthal





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 8 studenter som svarade på enkäten var nöjda/mycket nöjda med kursens innehåll, kvalitet och upplägget.
Sammanlagd slutförde 12 studenter kursen. Några påpekande att videokvalitén på en några inspelade
föreläsningar är dåligt och några något av innehållet(vattenförvaltning) känns något inaktuellt. Det finns även
en önskan om mer praktiska inslag av översvämningsåtgärder och vattenförvaltningen.

Några kommentarer från studenterna:

Mycket bra struktur på kursen och det material som finns. Uppstyrt och uppdelat på ett sätt gällande material
och moduler som gjort det lätt att följa kursens gång.

Examinationerna var bra och lagom!

Bra lärare, jättebra att det var så få träffar, det underlättade att kombinera med annan kurs som gick
parallellt. Bra att det inte var så många seminarier som i de flesta andra kurser, denna kurs hade ett
seminarie - kändes rimligt.

Väldigt nöjd med upplägget.

Hade gärna haft fler men kortare uppgifter dock.

Uppdatera föreläsningarna. Själva innehållet är bra men kvalitén på ljud och bild var sådär på många av
föreläsningarna.

Vissa föreläsningar skulle behöva spelas in på nytt då det är dålig upplösning på bilden och ljudet kan vara
svajigt.

Jag hade gärna fördjupat mig inom åtgärder och strategier för översvämningar i både urbana och rurala
områden.

Mycket trevlig lärare. Svarar snabbt på mail och förklarar när jag hade frågor.

Kortare men fler föreläsningar. Normal videokvalite.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inga större förändringar i upplägg och innehåll egentligen. Kontinuerlig utveckling och förnyelse av innehållet.
Uppdatera föreläsningar som har dåligt bild- eller ljudkvalité. Delen om vattenförvaltningen borde ses över,
en del av innehållet har blivit något inaktuellt. Se över kurslitteratur. Ta upp exempel på
översvämningsåtgärder.

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


