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7.5 Hp
Pace of study = 50%
Education cycle = Advanced
Course leader = Rob Hart

Evaluation report
Evaluation period: 2017-01-13 - 2017-02-28
Answers
10
Number of students 14
Answer frequency 71 %

Mandatory standard questions

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

Answers: 10
Medel: 29,0
Median: 21-30
0-10: 1
11-20: 0
21-30: 4
31-40: 4
41-50: 1
>50: 0
No opinion: 0

2. How do you estimate your background knowledge before the course?

Answers: 10
Medel: 2,7
Median: 3
1: 1
2: 3
3: 4
4: 2
5: 0
No opinion: 0

3. How has the administration of the course worked?

Answers: 10
Medel: 2,7
Median: 2
1: 1
2: 4
3: 3
4: 1
5: 1
No opinion: 0

4. The overall impression of the course is very good.

Answers: 10
Medel: 3,0
Median: 3
1: 1
2: 2
3: 4
4: 2
5: 1
No opinion: 0

5. The level of difficulty for this course has been

Answers: 10
Medel: 3,9
Median: 4
1: 0
2: 0
3: 3
4: 5
5: 2
No opinion: 0

6. I consider that this course has taken up all of the learning outcomes described in the course syllabus. If
you select (1), (2), (3), or (4) please describe which learning outcome(s) has/have not been sufficiently covered.

Answers: 10
Medel: 3,6
Median: 3
1: 0
2: 0
3: 5
4: 4

5: 1
No opinion: 0

7. The grading criteria were clear and easy to understand

Answers: 10
Medel: 2,9
Median: 3
1: 2
2: 0
3: 6
4: 1
5: 1
No opinion: 0

8. I believe that the discussion climate during the course has been good

Answers: 10
Medel: 3,2
Median: 3
1: 0
2: 4
3: 3
4: 0
5: 3
No opinion: 0

9. I believe that the necessary infrastructure, such as teaching facilities and equipment, has functioned
effectively.

Answers: 10
Medel: 3,8
Median: 4
1: 1
2: 0
3: 2
4: 4
5: 3
No opinion: 0

Course leaders comments
1. Kommentera alla de fritextkommentarer som känns relevanta i utvärderingsrapporten -- både bra och
dåliga.
Please see here.
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.
Hela kursen handlar om detta.

Student representatives comments
1. Kommentera alla de fritextkommentarer som känns relevanta i utvärderingsrapporten -- både bra och
dåliga.
Många kommentarer om det administrativa upplägget. Att följa shemat. Spendera undervisningtid till att undervisa
inte diskutera shemaändringar och hålla tider.
Kursen verkar ha fått växa till att bli arbetsmässigt närmare en 15hp kurs än en 7.5hp kurs. Det visas då snitttiden
lagd på denna kurs var 29h/v.
Det efterfrågas tydligare guidelines för vad som efterfrågades och förväntades. Den mesta informationen av vad som
förväntades av oss fanns på hemsidan, men det var inte alltid klart var någonstans informationen fanns.
Jag tror att många kommentarer grundar sig i miss i kommunikation.
Där det verkarde som att det skapades en "ond cirkel" av att studenter försökte, inte förstod och kämpade vilket kan
ha gett intrycket av att vi inte ansträngde oss tillräcklilgt.
Generell är detta en kurs som är uppskattad även då den till en början är svår att greppa.
Gobbets och uppsats var lärorika och uppskattade även då de uppfattades som förvirrade till en början.
Tentan var svår men fair. Det var ingenting som inte hade kommit upp under kursens gång.
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.
Då detta är en kurs i Ekonomisk tillväxt och Hållbar utveckling så har hela kursens innehåll bidragit till att öka vår
förståelse för hållbart nyttjande av naturresurser.
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