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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förändring av poängfördelning så att godkänt på tentamen ger 5 hp och projektarbete ger 2,5 hp, total 7,5 hp på
hela kursen

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.
Föreslagen att ändra poängfördelning har genomförts. Denna gång har vi ändrat poängfördelning så att tentamenstillfälle
ges 5 hp och att projektarbete ges 2,5hp. Laboration 1 och 2 har flyttats till Bim-kursen.
En av tre studenter besvarade kursvärderingsenkäten. Majoriteten av studenterna anser att de under kursen i mycket hög
utsträckning har kunnat utveckla de kunskaper, färdighet och förmågor som finns beskrivna i lärandemålen. Majoriteten av
studenterna anser också att de vid examinationen i mycket hög utsträckning haft möjlighet att visa de uppnådda
lärandemålen. Kursen gick på halvfart och studenterna har lagt ner i genomsnitt mer än 28 timmar på kursen varje vecka.
Studenterna är mycket nöjda med det bemötande de fått under kursens gång från lärare och övrig personal.
När det gäller kommentarer och synpunkter. En student menar att det borde finnas lite mer tid för förberedelser inför
tentamen. Det är en värdefull kommentar men i detta fall upplever jag att synpunkten inte speglar verkligheten, då
studenterna fick mer än en vecka på sig för att förbereda sig inför tentamen.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Ingen konkret förändring förutom fortsatt uppdatering av kursmaterial för att ligga i fas med senaste ändringar av lagar,
förordningar, förskrifter och bestämmelser som styr byggandet.

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

