
Grunddata från Ladok
Kurskod: EMAD56

Anmälningskod: 26846

Termin: HT-15

Startvecka: 201545

Slutvecka: 201603

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 12

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursanalysen föranledde inga förändringar av kursen.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-03-07

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Miljökonsekvensbeskrivning fortsättningskurs, 7.5 hp (EMAD56)
Kursansvarig: Beatrice Hedelin





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.

Majoriteten av studenterna anser att de utvecklat sina kunskaper i hög eller mycket hög utsträckning. En student tycker inte
att hon/han utvecklat någon kunskap. Oklart om denne student är godkänd på kursen eller ej. Föranleder ingen förändring. 

Studenterna tycker överlag att examinationen motsvarar målen. Föranleder ingen förändring.

Studenterna har lagt ned för litet tid på kursen överlag. 

Bemötande: 
4 av 6 studenter tycker att bemötandet varit professionellt. 2 av 6 undermåligt. Svårt att tolka vad det beror på. Kursen ställer
höga krav på självständigt arbete och föreställningsförmåga.Tror att studenter som inte är vana att ta stort eget ansvar för
arbetet och lärandet har svårt att klara kursen med nuvarande upplägg. Kursen brukar vara mycket omtyckt men det är ofta
en viss del studenter som blir frustrerade av det krävande upplägget. Åtgärd: tydliggör kraven kursens upplägg ställer, och
poängtera vikten av att använda de stöd som finns i form av seminarier. Ofta är det ganska låg närvaro på dessa.

Fritextsvar:
Önskemål om mer diskussionstillfällen finns. Om timmarna på kursen ökar kan ytterligare seminarier läggas in, men först
och främst gäller det att de studenterna som vill ha diskussion närvarar på de möten och seminarier som redan erbjuds (4
stycken totalt, och närvaron är mkt varierande). Tydliggör veckodagarna då läraren är tillgänglig.
Tydliggör att man måste lämna in fördjupningsarbetet innan man får redovisa det.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Tydliggör kraven kursens upplägg ställer.

Förtydliga vikten av att närvara på seminarierna.

Tydliggöra veckodagarna läraren finns tillgänglig.

Utreda möjligheten till högre aktivitet/arbetsgrad hos studenterna. Skulle ex. kunna vara att de ska hitta varsitt exempel på
MKB med bra genomförande-beskrivning i och dela med sig av till gruppen. Syftet är att göra studenterna mer
ansvarstagande i sitt lärande samtidigt som det gynnar gruppens lärande.

Tydliggör att man måste lämna in fördjupningsarbetet innan man får redovisa det.

Kursanalysen har gjorts tillgänglig för studenterna att kommentera på kursens hemsida tom 7 mars. Inga kommentarer
inkom.

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


