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Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 24

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
-Lägga gästföreläsningen m riksdagsledamot och kommunalråd efter tentan. Har genomförts (skulle ha varit så
även förra året men det gick inte pga deras scheman)
-Ge material i förväg till det studentledda seminariet. Har genomförts.
-Se över schemastrukturen för miljörätt och miljöekonomi. Pga föreläsarnas övriga scheman så lades denna gång
miljörätt först och miljöekonomi efteråt. Detta kommer vi att fortsätta med då det ger mer, och välbehövlig,
inläsningstid för miljörätten inför tentan. Både nuvarande och förra årets studenter tyckte det var bättre vid
programrådet m studentrepresentanter.

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.
-Önskningarna om miljörättskurs på minst 7,5hp bygger på ett missförstånd om att de inte skulle vara behöriga att läsa
miljörätt på distans vid Umeå universitet. Det är de men de måste komma ihåg att söka med begäran om
motsvarandebedömning vilket årets studenter tyvärr hade missat. Detta är redan utret med studenterna.
-Förslag om att skriva gruppkontrakt för att öka chanserna till bra gruppsamarbete.
-Förslag om at ta bort alternativt göra projektarbetet mer omfattande.
-Några vill ha mer miljörätt och andra vill ha mer miljöekonomi.
-På programrådet diskuterades även att de saknar en mer omfattande genomgång av säkerhetslagstiftning.
-Sammantaget vill studenterna i princip ha mer av allt... men studenterna på programrådet konstaterade även i år att det var
den bästa kursen de haft på första året.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Eftersom en ny kurs nu läggs till i programmet så kommer projetarbetet o tillhörande delar att flytta till den nya kursen. Detta
gör att projektarbetett kan göras mer avancerat samtidigt som andra delar på kursen utökas.
På denna kurs kommer ett mindre block med säkerhetslagstiftning att läggas till (vilket kommer förbättra uppfyllelsen av
vissa kursmål), vilka förändringar som i övrigt kommer (om ev något mer kommer kunna utökas etc) är ännu inte bestämt
men frågan har diskuterats med studentrepresetanterna från båda årskullarna som har gått.

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

