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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 9

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 18

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-05-14

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet, 15.0 hp (MVG200)
Kursansvarig: Linda Persson





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.

På fråga 1 och 2 har årets kursomgång fått lägre omdöme än tidigare år. Något som är svårt att förklara då inga större
förändringar i kursen gjorts som kan föranleda detta.

Studenterna upplevs generellt som nöjda och efterfrågar främst fler övningar och en förändrad tenta. En förändrad tenta har
även tidigare efterfrågats men detta kräver kursplaneändringar och pga föräldraledighet och vikarierande kursansvarig så
har utvecklingsarbetet stått något stilla ett par år.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Tentamen kommer att förändras, något som diskuterats av lärarna på kursen även innan årets kursutvärdering. En
salstenta eller mindre dugga kommer att ligga i direkt anslutning till respektive block miljörätt och miljöekonomi. En mindre
hemtentamen kommer att finnas kvar med fokus på strategier i det bredare perspektivet.
Detta kommer även att leda till att examineringen av kursens hp kommer att spridas mer över hela kursen.

Berörda lärare på kursen kommer uppmuntras att lägga in fler övningar i sin undervisning, exakt hur detta kan göras går
inte att redogöra för i dagsläget. Generellt sett är dock övningar ett bra sätt att öka den lärarledda undervisningen utan att ta
allt för mycket lärartid i anspråk.

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


