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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Detta var första gången kursen gick

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.
En kompletterande anonym kursutvärdering har genomförts via itslearning eftersom det var viktigt för mig (kursansvarig) att
hämta in mer detaljerad information eftersom det var första gången kursen gavs. Även här var studenterna mycket nöjda
och gav kursen och lärarna beröm. Det finns inga stora problem som måste åtgärdas men självklart några finjusteringar
kring vissa moment. Svårighetsgrad och tidsramar har varit bra.
Som vanligt går åsikterna isär vad gäller hur en tenta bäst utformas men studenterna är överens om att den bör fortsätta
vara hemtenta. Resultatmässigt verkar hemtentorna ha fungerat bra.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
-Gästföreläsning med riksdagsledamot och kommunalråd ska ligga efter tentan (detta var även målet i år men gick inte pga
deras politiska uppdrag). Att ha den strax innan tenta är ingen idé.
-Tydliggöra instruktioner till det studentledda seminariet samt ge material till det i förväg så att de kan läsa in sig och få mer
tid till diskussioner.
-Hur schemat ska läggas upp för miljöekonomi och miljörätt ska vi fundera på (separata block, eller läsas parallellt, och om
tentorna ska ligga nära varandra eller mer separat). De flesta studenter har varit nöjda som det har varit men vissa har
förbättringsförslag som är värt att fundera över. Om funderingarna leder till förändringar i schemastruktur återstår att se.

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

