Vattenresursteknik
MV0190, 30014.1617
5 Hp
Studietakt = 35%
Nivå och djup = Avancerad
Kursledare = Abraham Joel

Värderingsresultat
Värderingsperiod: 2017-03-11 - 2017-04-14
Antal svar
8
Studentantal
27
Svarsfrekvens
29 %

Obligatoriska standardfrågor

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

Antal svar: 8
Medel: 31,3
Median: 31-40
0-10: 0
11-20: 1
21-30: 2
31-40: 4
41-50: 1
>50: 0
Har ingen uppfattning: 0

2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen?

Antal svar: 8
Medel: 3,4
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 5
4: 3
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

3. Hur har informationen/administrationen i samband med kursen fungerat?

Antal svar: 8
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

4. Jag anser att helhetsintrycket av kursen är mycket gott

Antal svar: 8
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

5. Jag anser att kursens svårighetsgrad har varit

Antal svar: 8
Medel: 3,0
Median: 3
1: 0
2: 1
3: 6
4: 1
5: 0
Har ingen uppfattning: 0

6. Jag anser att kursen har behandlat alla lärandemål som anges i kursplanen. Om Du markerar (1), (2), (3),
eller (4) ange vilket/vilka lärandemål som blivit otillräckligt behandlade.

Antal svar: 8
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 0

5: 7
Har ingen uppfattning: 0

7. Betygskriterierna var tydligt formulerade och enkla att förstå

Antal svar: 8
Medel: 4,5
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 1
4: 2
5: 5
Har ingen uppfattning: 0

8. Jag anser att diskussionsklimatet under kursen har varit bra.

Antal svar: 8
Medel: 4,5
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 0
4: 4
5: 4
Har ingen uppfattning: 0

9. Jag anser att nödvändig infrastruktur kring undervisningen som lokaler och utrustning har fungerat
ändamålsenligt.

Antal svar: 8
Medel: 4,8
Median: 5
1: 0
2: 0
3: 0
4: 2
5: 6
Har ingen uppfattning: 0

Kursledarens kommentarer
Läraren har inte lämnat några kommentarer

Studentrepresentantens kommentarer
1. Kommentera alla de fritextkommentarer som känns relevanta i utvärderingsrapporten -- både bra och
dåliga.
Generellt sätt är kursen uppskattad och man tycker framförallt att det beror på föreläsningarna och att föreläsarna
engagerade, inspirerande och tydliga. Man uppfattar kursens nivå som lagom och inlämningsuppgifter givande, men
att uppgiften i bevattningsprojektering stundtals varit lite otydliga och att uppgiften i släntstabilitet känns någorlunda
irrelevant till kursen. Man önskar även att uppgifterna kan läggas upp före tillfället som är schemalagt för dem för att
hinna påbörja uppgifterna tidigare. Datalaborationerna under kursen har varit bra och särskilt
HEC-RAS-laborationen med tillhörande föreläsning har varit ”Fenomenalt bra!” och ”Extra kul”.
Kursinnehållet uppfattas även som intressant och presenteras på ett tydligt sätt, men man skulle vilja se att mer
fokus på urbana vattenresurser som dagvatten, och mindre fokus på agronomi. Man uppfattar kurslitteraturen som
lite överflödig och att den inte kändes särskilt relevant vid examinationen, och man önskar att det fanns en kursbok
med tydligare riktat innehåll mot kursen snarare än den litteratur som funnits under det här kurstillfället.
Sammanfattningsvis upplever man kursen i sin helhet som intressant och givande, men att man skulle vilja se en
tydligare koppling mellan föreläsningar och kurslitteratur, då det skulle varit enklare att ta igen en föreläsning man
missat, eller som ett bättre komplement vid tentainläsning. Några förbättringsförslag från studenterna är att göra
förlänga kursen, dels för att det är intensivt att läsa på 2 veckor och dels för att kursen uppfattas som givande och
att man skulle vilja se att det fanns mer tid för att gå mera på djupet i kursen. Föreläsarnas kompetens och
engagemang har verkligen uppskattats av studenterna.
2. SLU har ett övergripande mål att ”Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av
naturresurser hos våra studenter”. Kommentera nedan hur du anser att kursen har bidragit till
kursdeltagarnas kunskaper om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser.
Jag upplever att kursen gett mer kunskap om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurserm genom de
givna föreläsningarna. Man har fått mycket insikt i hur man kan använda vattenresurser på ett hållbart sätt delvis hur
man kan kvantifiera det. Jag skulle gärna se mer fokus på det i kursen, då nyttjande av hållbara kan tänkas spela en
viktigare roll i framtiden och för att det känns relevant att som ingenjör få ta del av praktiska hållbara metoder för att
nyttja vattenresurser.
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