Kursrapport MVEC14 Industriell miljöekonomi för miljövetare VT 19
HR 19 juni 2019

Antal deltagare: 25

Resultat: 17 VG & 8 G
Kursutvärdering
12 svar
Nöjdhet med kursen: 4,4
Uppnått kursmål: 4,2
Feedback på prestation: 4,1
Kursen kräver förståelse och inte bara kunskap: 4,1
Överlag mycket nöjda studenter. Några trevliga kommentarer:
•
•

•
•

Jag har aldrig lä st nå got som jag tyckt varit mer intressant. Jag har lä rt mig vä ldigt mycket. Bå de fakta och få tt en ny fö rstå else fö r så mycket.
Absolut en av de bä sta och mest lä rorika kurserna jag haft hittills. Alla praktiska moment gjorde att den var mycket mer
verklighetsfö rankrad ä n må nga andra kurser.

Mycket bra föreläsningar och föreläsare. Jag har velat gå på föreläsningarna för min egen skull och inte bara för att klara kursen.
Tack för en härlig och rolig kurs!

Några synpunkter på hur vi kan utveckla kursen:
•
•
•

lä gg till mer tid i schemat eller sluta på rä tt tid. Det var mer vanligt att vi drog ö ver ä n slutade nä r vi skulle enligt schemat.
I delen om samhä llsekonomi saknade jag ett tydligt upplä gg
lite oklart hur betygen sattes, speciellt projektarbetet

Länk till en extra grupputvärdering i slutet av kursen där de fick reflektera över kursen
och vad den givit dem:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-1ABYYTMO3rzYZRXwcaFXobi9UEli0LiKRHZl0mEJE/edit#gid=0
Lärarlagets kommentarer kring utvärderingen och förändringar sen fjolåret
Den övergripande utvärderingen är åter på en mycket god nivå efter en dipp 2018. En
tydlig orsak till detta var att Håkan i år inte hade influensa under redovisningsveckan 
men viktigare var nog en mycket god interaktion med gruppen som stöddes av den
aningen mindre storleken på gruppen och att studenterna var ovanligt duktiga. En fröjd
att få jobba med denna gruppen!
Därutöver så har praktiska moment – studiebesök, projektarbeten, övningar med
företag, etc – flutit på bra. Det är alltid en utmaning att få allt att fungera när moment
med företag och dylikt ska passas in i kursen. Vi är glada att de har fått uppleva (och
reflektera över) en storskalig processindustri.
Förändringar till nästa kurs

Vi ska se över instruktioner och rutiner kring projektarbetet – det fanns en del
oklarheter i förväntningarna kring detta och hur det skulle genomföras. Detta inkluderar
även betygsättningen av det.
För samhällsekonomidelen så får vi se om Nora är tillbaka i kursen efter
föräldraledighet. Om så är fallet så hanteras nog de flesta av förbättringsförslagen kring
denna del av det upplägg som hon använder sig av.
Kursplanen behöver uppdateras med bl a hp-uppdelning mellan examinerande moment.

