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Sammanställning av kursvärdering
(blanketten används inte för lärarutbildningskurser)
Fakulteten för humaniora
och samhällsvetenskap

Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven, diarieförd och publicerad senast 15 september.
För sommarkurser och höstterminens kurser gäller på
motsvarande sätt 15 mars.

Uppgifter om kurstillfället
Kurskod

Kursnamn

ENG AT1

English for Science & Technology I / Engelska för tekniker I 15 hp

Poäng

Termin

Antal registrerade

Typ av kurs

20 (campus) +
17 (distans)
Anmälningskod
KAU-24226,
KAU-24227
ht-14

Lärplattform

Campuskurs
Distanskurs
Annan

Kursansvarig

Examinator

Andreas Lind

Johan Wijkmark

Ingen
It’s learning
Annan

Uppgifter om kursvärderingen
Datum

11/12 201415/3 2015

Antal svarande

17 (campus) +
16 (dist)

Genomförande

På dator
På papper
Muntligt

Sammanställningen gjord av

Andreas Lind

Kursens styrkor enligt studenterna

- hjälpsam, kunnig, lättillgänglig och engagerad lärare
- lärorikt, omväxlande, givande och relevant innehåll
- bra service med sammanfattande och framåtblickande information även för campusstudenterna
- tydlig och bra struktur på både kursupplägg (se undantag gällande sista campusträffen nedan)
och undervisning
- utförlig och värdefull individuell feedback på skrivuppgifter och muntlig presentation
- snabb respons på enskilda frågor via mejl, Itslearningmeddelande och frågeforum
Kursens svagheter enligt studenterna

- långsam respons / lång väntetid på förstainlämningar av enskilda skrivuppgifter
- tidsoptimistisk/överambitiös planering av sista kurstillfället (där distansstudenter som föredrar
en livepublik bjöds in att presentera muntligt samtidigt som campusstudenter som missat tidigare
presentationstillfällen tilläts göra detsamma med påföljden att ett sedan länge planerat
gemensamt avslutningsmoment fick strykas pga akut tidsbrist)
Analys av kursvärderingens resultat

En fortsatt gedigen och uppskattad kurs trots en antiklimaktisk avslutning och delvis långa
väntetider.
Planerade åtgärder

[kopierat från kursvärderings-/uppföljningsmeddelande i Itslearning]
[… T]o summarize the solicited spoken feedback (plus spontaneous written feedback) you've
provided, _English for Science & Technology I_ has been a highly interesting and useful
learning experience for the great majority of you although you wish the waiting times for
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00

KAU.SE

2(2)

feedback on individual drafts had been shorter - and rightly so! Despite adopting a different
approach to marking and administering student drafts (which _does_ seem to save me a couple
of minutes per draft without compromising the quality of the actual feedback and also allows me
to keep track of students' draft-by-draft progress at a glance), there was no net time gain for your
particular class compared to previous terms since other factors left me with fewer time windows
to get the job done. Instead, I chose to prioritize e-mail queries + the Q's & A's forum, where
my response time was typically under 24 hours throughout the term. The only negative in-class
aspect I can think of was the overloaded/overbooked final session, which I will definitely set up
differently in the future.
That said, if you'd like add to or elaborate on the overall impressions above and/or make
suggestions for further improvement, please click my 'Please contribute to the course evaluation
here' thread below and follow the instructions from there.
[Ingen student lade till ytterligare synpunkter i detta forum.]
Genomförda åtgärder

- Maxgränsen för antal presentationer och bredare tidsmarginaler återinförs för sista kursträffen
tillsvidare i förebyggande syfte.
- Kortare tider för feedback på första inlämning av individuella skrivuppgifter utlovas från och
med ht-15 (vt-15 kommer detta inte vara genomförbart eftersom ytterligare två kurser
tillkommer, studentvolymen ökar och rättningsbördan blir väsentligt tyngre)
Hur har återkoppling till berörda studenter skett?

"Planerade åtgärder" ovan.
Övrigt

……………………………………………………..
Underskrift av prefekt eller motsvarande

