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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 13

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 20

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Från föregående kurstillfälles kursanalys: "Spela in mer ingående föreläsning om de huvudsakliga teoretiska
modellerna från kursboken. Uppdatera och tydliggör instruktioner för examinerande uppgifter."

Uppdatering och tydliggörande av instruktioner för examinerande uppgifter genomfördes. Föreläsning spelades
inte in - istället kompletterades föreläsning av Erik med föreläsning av Ingvar, vilket var uppskattat.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2018-02-15

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

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

Hantering av naturkatastrofer 1, 7.5 hp (RHAD21)
Kursansvarig: Erik Persson





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.

Överlag uppskattades kursen av deltagarna. Önskemål har inkommit om fler föreläsningar (vilket till viss del kan
tillgodoses), tydligare betygskriterier (vilket kan tillgodoses). Innehåll och uppgifter fungerade, med avseende på att
studenternas inlämningar i hög grad motsvarade förväntningarna.Den avslutande campusträffens seminarium bekräftade
att studenterna har uppnått kursens lärandemål.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Studiehandledning bör kompletteras med tydligare betygskriterier för examinationsuppgifter. 

Bedömning bör göras om det går att göra de två första uppgifterna tydligare - en reflektion från ansvarig lärare är att
studenternas inlämningar höll hög kvalitet och inte visade prov på förvirring eller oklarhet över vad som skulle produceras.

En inspelad föreläsning alternativt ett webseminarium bör ges nästa gång där den teoretiska delen av litteraturen
(PAR/Access) kan diskuteras mer ingående. Det hinns inte med i tillräcklig omfattning under den första campusträffen.

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


