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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kursens utvecklingsarbete ska fortsättas, inlämningsuppgifter ska ha ännu mer variation, blir mer krävande och
ha tydligare instruktioner. Kommunikation och interaktion ska förbättras på olika sätt, kurslitteratur ska uppdateras.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-02-24

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem, 15.0 hp (MVAT12)
Kursansvarig: Jenni Koivisto





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.

De flesta som svarat tycker att kursens upplägg har varit ett stöd för att nå det som uttrycks i kursens lärandemål endast i
viss utsträckning. De tycker också att kursens examinerande moment har, i viss utsträckning, varit en möjlighet att visa det
som uttrycks i kursens lärandemål och att bemötandet från kursens lärare har (igen i viss utsträckning) varit professionellt.
Arbetsbelastning har varit låg.
Av fritextsvaren och muntlig feedback framkommer följande:
- Vissa frågor var svåra att förstå, också svårt att veta hur djupa eller detaljerat svar krävs
- Mer aktiviteter eller kontakt mellan studenter och läraren önskas, tex seminarier
- Vissa uppgifter har inte fungerat väl (speciellt i delkurs 2)

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Kursens utvecklingsarbete ska fortsättas. Kommunikation ska förbättras på många olika sätt, dels genom att utveckla vidare
kursens Canvassida, dels genom olika möjligheter att nå läraren och dels genom tydligare instruktioner. Även uppgifter och
övriga aktiviteter ska utvecklas, särskilt i delkurs 2. Inlämningsuppgifter ska vara mer krävande och ha tydligare
instruktioner.

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


