
Grunddata från Ladok

Kurskod: EMG111

Anmälningskod: 30895

Termin: HT-18

Startvecka: 201835

Slutvecka: 201844

Studietakt: 50%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 37

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 75

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Se över vad som kan göras avseende den bok som valts till kurslitteratur och ytterligare knyta den till kursens
upplägg.

Boken är kvar men läsanvisningarna har tydliggjorts något för att underlätta. Både miljödel och energidel har
lagts ihop i samma kompendium.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-11-20

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Introduktion till energisystem, 7.5 hp (EMG111)
Kursansvarig: Lena Brunzell





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.

Kursen har getts för tredje gången. 
Vi har detta år inte gjort någon ytterligare kursvärdering. 

Kommentarer från studenter är i år centrerade runt att tentan inte ser ut som tidigare år och att innehållet inte stämde
överens med fokus i kursen. 
Från lärarens perspektiv har de förändringar som gjorts detta år har inte varit större än tidigare år. Tentorna brukar variera
med olika teman för varje gång, dock är alla centrerade runt någon typ av byggnad. 
Det är även flera studenter som muntligt uttryckt att kursen varit bra- väl strukturerad och tydlig. Förbättringsförslag som
dryftats har varit att påbörja räknandet tidigare och att ge mer helhetsbilder för att få en uppfattning om hur mycket vi
förenklar olika beräkningar. 

Något som varit anmärkningsvärt detta år är att mycket få studenter valt att delta vid jourer där vi erbjuder stöd vid
räknandet. Även vid seminariet då den individuella räkneuppgiften diskuterades var deltagandet mycket lågt. Det kan vara
en bidragande orsak till att så många fick retur på denna uppgift detta kurstillfälle. 

Genomströmningen detta år är ca 35% av de som varit registrerade på kursen. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Se över möjligheten att börja med beräkningarna tidigare och på så sätt även integrera kurslitteraturen på ett bättre sätt. 
Schemalägga jourer i anslutning till lektioner eller föreläsningar för att öka deltagandet.

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


