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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 12

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 29

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Fler LCC-uppgifter och ev även räkneuppgifter som bara behandlar nyttig och tillförd energi och dess beroende
av uppvärmningssytemet effektivitet.
Kontrollera progression från ettans kurs så att de inte går över varandra innehållsmässigt.
Följa tips från kollega om en intressant kursboksmöjlighet.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2017-11-28

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter, 12 hp (BYGA94)
Kursansvarig: Kenny Pettersson





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.

11 tolftedelar upplevde att de i hög eller mycket hög utsträckning har kunnat utveckla de kunskaper, färdigheter och andra
förmågor, som finns beskrivna i lärandemålen, under kursen. Detta innebär förhoppningsvis att dessa studenter kommer ha
en större kunskapsmässig trygghet att i prata om, arbeta med och utveckla fastigheter i kommande arbetssituation. Den
konstruktiva kommentar som ledde enligt följande...

"Mer fokus på behövliga saker så som att känna igen riskkonstruktioner och mindre saker jag aldrig kommer behöva göra,
t.ex. räkna ut fukttillskottet inne om det bildas kondens på rutan och tempen inne och ute är si och så."

... är en bra kommentar. Då den visar på att läraren tydligare måste koppla samman dessa beräkningar med vad det ger för
info om huset och mindre framställa det som ett sifferbollande för allmän förströelse.

Fler LCC-uppgifter och räkneuppgifter som behandlar köpt energi har tagits fram.

Inga kommentarer om överlappande material från ettans kurs har framkommit.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Koppla ihop siffrorna i fuktberäkningsuppgifterna med det som sker i praktiken på ett bättre sätt.

Den kursbok som används för energidelen ska eventuellt bli en E-bok, smidigt men samtidigt är det läge att fundera över
den energibok med värmesystemsinriktning som en kollega tipsat om.

Vid penseln // Kenny

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


