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Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 46

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 70

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursen är ny.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2016-12-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Introduktion till energisystem, 7.5 hp (EMG111)
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.

Ytterligare en kursvärdering har gjorts på it´s learning där 56 studenter har svarat. 

Alla utom en som svarat på kursvärderingen anser att de under kursen arbetat med kursmålen. 
Examinationen har skett i form av ett sammansatt problem med målet att ta upp de delar som kursmålen täcker.
Studenterna har överlag klarat detta utmärkt. 

Arbetsbelastningen verkar ha varit rimlig vilket även bekräftats av studenter under kursens gång. 

Litteraturen får varierande kommentarer, boken har de inte använt så mycket. Kompendiet i värmlelära har haft en del fel
som uppdaterats under tiden vilket vissa har tyckt varit negativt. Dock uttrycker de även förståelse för att det finns fel i en
första version och att kompendiet i övrigt är bra.

Föreläsningar och lektioner har fungerat bra. Vissa lektioner anser de bör ha förberetts mer. 

Några har efterlyst att få praktiskt studera olika anläggningar mera. Detta är något vi kan ta med oss till nästa kurstillfälle om
det går. 

Då vi som undervisar vill följa upp hur de arbetat under kursen har vi ställt följande fråga: 
Under kursens gång har jag - 

Deltagit i de flesta schemalagda aktiviteterna 94,6%
Läst in en stor del av materialet på egen hand 62,5%
Utnyttjat lärarna då jag haft frågor 55,4%
Arbetat i studiegrupp med andra studenter 85,7%
Arbetat på egen hand 75%
Deltagit och varit aktiv på lektionerna 83,9%
Deltagit och varit aktiv vid jour 39,3%

Av detta kan vi se att de har varit aktiva under lärarledd tid, de har hittat varandra i olika studiegrupper, arbetat självständigt
och troligen utnyttjat varandra mer än att fråga lärarna vilket tyder på en ökad självständighet. 
Detta märks också på att genomströmningen är hög - hela 90 % klarade den skriftliga examinationen vid första tillfället. 

Överlag ger de kursen ett betyg på 4,2 av 5. 

Analysen har funnits tillgänglig på its´för påseende för studenterna. 

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Integrera kursboken på ett bättre sätt. 
Upparbeta värmekompendiet ytterligare en gång. 

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


