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Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Kursanalys
Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som
prefekt delegerar till.
OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter.
Administreras av lärarutbildningen kansli.
Datum

2015-06-015

Kurs Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hp

Kurskod

15

CCGA01

Programkurs

___

Termin i program Kursdatum/läsperiod

Fristående kurs

X

VT15
Sätt kryss!

Uppdragsutbildning ___
Antal registrerade på kurs

v.4-23

Antal besvarade kursvärderingsenkäter/deltagande vid muntlig kursutvärdering
8

Hst

Hpr (efter 1 tentatillfälle)

Genomströmning ( %)

Har kursens mål examinerats?

[Hst]

[Hpr]

[%]

Ja

Förändringar till detta kurstillfälle
Förändringar som planerats och genomförts sedan föregående kurstillfälles kursanalys
Kursen har i stort sett genomförts som planerats, men utvecklas hela tiden för att göra den mer uppdaterad av
det senaste inom relevant forskning.

Detta kurstillfälle, uppföljning
Studenternas synpunkter och sammanfattning av resultatet från kursvärdering (enkät samt ev muntlig)
Studenterna instämmer helt till stor del att kursen, undervisningen och kurslitteraturen har kännetecknats av
vetenskaplighet och berört aktuell forskning. Examinationen har överensstämt väl med kursens syfte, mål och
innehåll.
För att vidareutveckla kursen kom förslag på mer uppgifter och diskussioner, fler tipps på litteratur och mer
återkoppling. Ett citat var ”Bra kurs, men ibland lång tid att få uppgifterna rättade. Annars kanonkurs.” och ett
annat citat: ”Överlag väldigt lärorik kurs.”.
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Den kursansvarige lärarens egna synpunkter och kommentarer på kursvärderingen
Studenternas svar på kursvärderingen är överlag väldigt till mycket positiva. Antalet och innehållet i uppgifterna
på kursen kommer att beaktas och ses över.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle och förväntad effekt
Inför nästa kurstillfälle kommer lärarna på kursen att förändras. En översyn av kursens examinerande moment
kommer att ses över, speciellt antalet inlämningsuppgifter och innehåll. För att skapa mer diskussioner kommer
fler moment läggas till i kursen där diskussioner erbjudas och möjliggöra mer reflektion på det aktuella innehållet.
En svårighet är att ge tillräcklig feed-back till studenterna, då antalet studenter är omfattande i kursen. En översyn
av både innehåll och resurstilldelning bör göras.

Kursansvarig lärare, underskrift

Namnförtydligande

Student har beretts möjlighet att delta / har deltagit, Namnförtydligande
student/ lärares underskrift
Examinator har deltagit/taget del av, underskrift
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Namnförtydligande

