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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 11

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 39

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Tidigarelägga projektintrot för att frigöra mer tid för projektarbete och tentamensförberedelser

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2019-11-26

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter, 12.0 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.

Studenterna upplever att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål. Från tidigare år
förslogs att tidigarelägga projektintrot för att ge mer tid åt projektdelen som i ärlighetens namn är det som bidrar mest till
studenternas lärande. Denna studentkommentar får spegla projektarbetets betydelse:

"Grupparbetet är fantastiskt. Pricksäkert arbete som omfattar de flesta områden som kursen täcker. Det underlättar att
kombinera instudering med att praktiskt vara ute på fastigheter och få en egen uppfattning."

Projektintrot tidigarelades med en halv vecka, men följande kommentar...

"Eventuellt att starta projektarbetet tidigare för att det inte ska bli tight att plugga till tentan." 

...tyder på att den kan tidigareläggas ytterligare i den mån schemat tillåter.

Det förekommer också en kommentar att det gärna fått vara mer föreläsningar tidigare i kursen. Detta är en bra kommentar
som förekommit även i tidigare kursanalyser men inte kunnat göras rättvisa då lärarens övriga schemat tyvärr inte tillåtit.

Det har också kommit kommentarer direkt kopplade till kursens lärare. Det tackar han för och även om de inte publiceras
här i kursanalysen har de fina orden mottagits med stor tacksamhet samt ödmjukhet inför det faktum att det är Ni studenter
som gör kursen till det den är.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Tidigarelägga projektintrot.

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


