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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 32

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Återgång till campus hoppats, tydligare instruktioner och canvassida, se till att en uppgift kommer
lite tidigare (jämnade arbetsbelastning), sök svenskspråkig litteratur.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2021-06-30

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Hantering av komplexa miljörisker, 15.0 hp (RHG220)
Kursansvarig: Jenni Koivisto





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.

Endast 11 studenter ha svarat på enkäten. Alla som har svarat anser att kursens upplägg har fungerat i hög
eller minst i viss utsträckning, trots att kursen fick ställas om till distanskurs. Kursens examinerande moment
har fungerat ganska väl och bemötandet från kursens lärare ansett som professionellt. Arbetsbelastning
verkar ha varit något högt, speciellt under sista veckorna. Av fritextsvaren och muntlig feedback framkommer
följande: Några tyckte kursen var svår att följa med. Hemtentamen tyckte många var krävande, projektarbetet
var krävande men bra. Att kursen var dels på engelska och dels på svenska var en extra utmaning, speciellt
nu när kursen var online. Distansundervisning kom med egna utmaningar, såsom vissa kommunikationsbrister
samt svårigheter att få alla känna sig trygg att delta i diskussioner eller ställa frågor. Seminarier och
diskussioner var dock omtyckta. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Fortsätt med litteratursökning. Förhoppningsvis kan vi vara på campus nästa år, vilket kommer att underlätta
undervisning, seminarier samt kommunikation. Var ännu tydligare med informationen, försök att hitta bra
lösningar om vi har svensk- och engelskspråkiga tillsammans.

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


