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Kursdata

Kurskod:

Antal besvarade kursvärderingsenkäter:

BYGB20

Anmälningskod: 38696
Termin:

HT-21

Startvecka:

202139

Slutvecka:

202204

Studietakt:

33%

Studieform:

Campus

6

Antal förstagångsregistrerade på kurs [1]: 53

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Att ordna rättningen av uppgifter och tentor inom rimlig tid. Att förlänga lite mer tid för
byggnadsfysik eftersom det är ett viktigt ämne. Begränsa Materialseminariet med endast ett
material för varje grupp för att ge studenten chansen att fördjupa sig i dem.

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.
87 procent av eleverna är nöjda. Underbart!
Läs inom analysen.
I själva enkäten ovan i fråga 1 uppger 67 procent av de svarande att de har kunnat utveckla de kunskaper,
färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen i mycket hög utsträckning eller i hög
utsträckning. 33 procent anger att de har kunnat göra detta i viss utsträckning.
I fråga 2 uppger 87 av de svarande att de i kursens examinerande moment haft möjlighet att visa om de
uppnått de kunskaper, färdigheter och andra förmågor som finns beskrivna i lärandemålen och 17 procent
uppger att de kunnat göra detta i viss utsträckning.
Svaren i fråga 4 om hur man upplevt bemötandet från kursens lärare och övrig personal är överlag positivt,
där ca 67 % i mycket hög utsträckning eller i hög utsträckning upplever bemötandet som professionellt, ca 33
% i viss utsträckning upplever bemötandet som professionellt.
Det är överlag ett bra resultat men kursen bör också utvecklas vidare.
När det gäller kommentarer och synpunkter, Inga kritiska frågesvar samt kommentarer i årets kursvärdering
alls d.v.s. ingen är missnöjd med kursen.
Det är bara en mycket positiv kommentar till frågan 4 som säger att.
Tomas var mycket bra tycker en student.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Snabbare rättning av både tentamen så att studenterna har god tid på sig att förbereda eventuellt deltagande
i omtenta. Förväntade effekt är mindre stress och bättre resultat för en del studenter och nöjdare studenter.
Även fortsatt pedagogisk utveckling av föreläsningar och lektioner generellt.

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

