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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter:

3

Anmälningskod: 25783

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]:

12

Termin:

HT-15

Startvecka:

201535

Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället[2]: 67%

Slutvecka:

201603

Studietakt:

50%

Studieform:

Campus

EMGC18

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Överväg möjligheterna att placera miljöbedömningsdelen tidigare i kursen, vilket skulle ge förutsättningar till
tydligare fokus kring den avslutande projektuppgiften tidigare. Detta skull jämna ut arbetsbelastningen över
terminen. Den inledande delen om energisystem kan ges ett fördjupat innehåll.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats, samt genomströmningsresultat ovan. Har
ytterligare underlag inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika
program bör eventuella effekter av detta kommenteras.
Kursdelen om miljö placerades i början av kursen, vilket föll väl ut. Kursdelen om energisystem kan förbättras ytterligare.
Kopplingen till det avslutande projektarbetet är mycket tydlig. Årets projektuppgift (industriellt energisystem) var uppskattad.
Tidigare problem med otillräcklig tillgång till datorer i datasal verkar inte finnas längre. Många studenter har tillgång till
programvaror på egen dator. Vid årets kurs genomfördes projektuppgifter i grupper om 3-4 studenter. Nackdelen med stora
arbetsgrupper kan vara att alla studenter inte blir lika engagerade i alla delar av projektet.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Om samma projektuppgift används nästa år, kan innehållet i energisystemdelen fördjupas så att det ger ännu bättre
förberedelse för det avslutande projektet. Om det är möjligt med hänsyn till handledningsresurs bör gruppstorleken i
projektarbeten minskas något.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.
2. Andel med slutbetyg på kurstillfälle vid analystillfället = I vilken utsträckning studenterna tar de poäng de har registrerat sig för.
Andel med slutbetyg på kurstillfälle räknas ut genom att antal godkända på hel kurs vid analystillfället divideras med antal
förstagångsregistrerade studenter på kursen.

