
Grunddata från Ladok
Kurskod: MVG310
Anmälningskod: 34781
Termin: HT-20
Startvecka: 202036
Slutvecka: 202045
Studietakt: 100%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 27

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
- Färre men mer omfattande tema. Vissa kan slås ihop, vissa behöver vi inte ha med.
- Fundera över kursens examinerande moment. Digital tentamen var stor och vi hade stora problem
med Wiseflow. Kanske någon/några inlämningsuppgifter som ska lämnas in tidigare för att inte ha så
mycket i slutet av kurs. Tydliga instruktioner.
- Balansera arbetsbelastning (gäller även kurslitteratur)

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-12-01

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet, 15.0 hp (MVG310)
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.

Kursanalysen baseras på studenternas kursvärdering och muntlig kursvärdering vid kursavslutning. I stort sett
alla som svarat är nöjda eller mycket nöjda med upplägg, innehåll och lärarinsatser. Fler föreläsningar
önskades istället för diskussioner. Arbetsbelastning har varit något högt, vissa block har varit mer intensiva
och tidskrävande. Examinerande moment har fungerat ganska väl, trots sista minutens ändring från
salstentamen till hemtentamen. Tentamen anses dock vara svårt att förbereda för. Det var extra utmanande
att ge kursen nästan helt på distans på grund av pandemin. Att hitta lösningar (föreläsningar övningar, gäster
eller seminarier) som fungerar för alla var extra svårt och vissa lösningar fungerade bättre än andra. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Hitta en bättre balans mellan block så att studenter hinner med. Se till litteraturlistan och ge tydliga
instruktioner till varje block (inkl. läsanvisningar).

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


