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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 1

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 2

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Förslag till förändringar inför nästa tillfälle:
- Införa några seminarier som behandlar litteraturstudie, projektplanering, metodval, statistik/försöksplanering,
presentationsteknik, opponering och rapportskrivning. De kommer även erbjudas möjligheten att redovisa deras
syfte, mål och metod.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-06-28

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik med internationell inriktning, 30 hp (EMGC17)
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.

Initieringen påbörjades tidigt på studenternas initiativ. 
Seminarier har genomförs.
Redovisning av syfte mål metod har inte efterfrågats av studenterna och har därför uteblivit.

Kursen samläses till stora delar med EMGC14. En skriftlig kursvärdering har också gjorts där båda registrerade har svarat. 

Kursen får högt medelbetyg, 4,1. I denna kurs är det handledning och hur väl utfallet överensstämmer med förväntningarna
som får lägst betyg. 

Studenternas kommentarer handlar om att det varit svårt att få tid med sin handledare. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Att ytterligare tydliggöra initieringen. Helst med några filmer och goda exempel på bra initieringar. Dessa skulle kunna
läggas ut på its redan under hösten och möjliggöra självstudier. Detta skulle kunna vara extra bra för dessa studenter då de
måste påbörja sina frågeställningar tidigare. 
Lägga in någon avstämning där examinator, handledare och student deltar under kursens gång.
Att gemensamt diskutera samsynen på handledningen av examensarbeten på ämnet.

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


