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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 1

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förändringar som föreslogs: 
Att ytterligare tydliggöra initieringen. Helst med några filmer och goda exempel på bra initieringar. Dessa skulle
kunna läggas ut på its redan under hösten och möjliggöra självstudier. Lägga in någon avstämning där
examinator, handledare och student deltar under kursens gång. Att gemensamt diskutera samsynen på
handledningen av examensarbeten på ämnet.

Förändringar som genomförts: 
Inom handledarkollegiet har under hösten 2017 och våren 2018 bedrivits ett gemensamt arbete runt handledning
av examensarbeten. Utifrån detta har följande förändringar genomförts: 
- Studenten får handledare tidigare än förut och arbetar fram frågeställning med handledaren.
- Syfte, mål och metod redovisas för examinator där studenten med egna ord ska berätta om projektets utformning
samt tidsplan. 
- Vi har även lagt in en halvtidsavstämning som studenten gör med handledare och eventuellt med examinator för
att vid behov korrigera frågan eller tidsplanen. 

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-07-04

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten och förvaltas av systemgruppen
för utbildningsadministration vid Studentcentrum.

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik, 15 hp (EMGC16)
Kursansvarig: Lena Brunzell





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 samläses med EMGC14 dock ges mer hjälp med fråga och metodval i denna kurs. 

En kompletterande kursvärdering har gjorts i pappersform där kursen får mycket högt betyg. 

Redovisning av syfte, mål och metod samt avstämningen i April uppskattas. 

Det framkommer även att planeringen runt ExFo och opponering fungerat bra och gett möjlighet till reflektion runt det egna
arbetet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Arbeta vidare med modellen som använts under våren. 
Ytterligare tydlighet vid initieringen om krav och förutsättningar för examensarbetet.

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


