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Termin: VT-19

Startvecka: 201914

Slutvecka: 201923

Studietakt: 100%

Studieform: Campus

Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 48

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
--Inför årets kurs ville vi öka inslag av studiebesök. 
Vi har även arbetat om avsnitten för gas och marksanering.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-08-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Reningsteknik, 15.0 hp (EMGB13)
Kursansvarig: Maria Sandberg





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.

Utöver denna elektroniska kursvärdering har även mer detaljerad värdering gjorts där 35 studenter svarat på en enkät.
Studenterna är nöjda med kursen (betyg 4,1) och med lärarna (4,6). De värdesätter at det är två tentor och många olika
inlämningsuppgifter. Många har efterfrågat större vikt på det individuella projektet. Många studenter anger att de lägger
mindre tid än 40 timmar/vecka. Det är många som läser kursen och eftersom kursen bygger på många inlämningsuppgifter
och laborationer så blir det ibland väntetid och lite att göra. Studenterna skriver också att de inte behöver kursboken.
Kursboken är omodern. Boken behandlar de flesta tekniker vi tar upp i kursen men vi får komplettera med texter och
kompendier om nya tekniker. Kompendiet är uppskattat.

I år genomfördes ett uppskattat studiebesök men det var inte möjligt att göra fler. Vi fortsätter skapa nya förutsättningar för
studiebesök även nästa år.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Inför nästa kurs så ska vi försöka klara oss utan kursbok. För att lyckas behöver vi lägga tid på att komplettera kompendiet
och hitta andra texter som täcker avsnitt som boken idag behandlar. Inför nästa kurs kommer vi att försöka utöka
inlämningsuppgifternas omfattning, särskilt det individuella projektet. På så vis får studenterna större ansvar och mindre
väntetid. De får också hämta mer information själva och kursboken får mindre betydelse.

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


